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Abstract 
The primary aim of this thesis was to use the calculation instrument for the 
solar energy potential map of Landskrona to simulate several PV systems 
to a sanitation company. The calculation tool is designed to calculate the 
profitability and environmental benefits of installing solar panels. The 
calculation tool was adapted in order to compare cost efficiency, 
environmental benefit and degree of self-sufficiency and self- 
consumption for the solutions. The PV system was planned to a company, 
Landskrona Svalöv Renhållning (LSR). 
 
Furthermore, four different ways to construct the PV system were 
investigated; flat against the roof, tilted with respect to the roof, tilted with 
respect to the roof and oriented (azimuth angle), as well as an installation 
with a string of tilted PV modules together with PV modules mounted flat 
against the roof. Variation of the system configurations was achieved by 
changing the parameters tilt and azimuth angle. The capacity was adjusted 
so that the annual production would be 83 500 kWh for all the studied 
systems. The different systems were optimized in two ways; first for the 
most output per module, and secondly for the greatest self-sufficiency in 
order to minimize the losses of excess production. 
 
PV modules optimally oriented for production per module provides the 
highest profitability and lowest payback period. The study suggests that 
photovoltaic systems are a competitive installation for LSR even without 
subsidies.  
 
The degree of self-consumption was 11 %. Simulation results showed that 
the degree of self-sufficiency could only be increased marginally by 
simply changing the orientation of solar cells (with power adapted to 
maintained production level). There was no significant benefit from tilting 
the solar cells by 90 ° to increase self-sufficiency in the winter. 
 
The simulations showed that almost all of the produced electricity was 
used to LSR 's internal load. This high degree of self-consumption showed 
very little excess electricity was produced. LSR is connected to the 
medium voltage power grid via two transformers. The surplus production 
covered only part of the no-load losses in transformers. Surplus electricity 
could therefore not be sold, but the high self-consumption rate limited this 
loss of revenue. 
 
The solar electricity from crystalline silicon cells, results in slightly higher 
greenhouse gas emissions than wind power but much lower than the 
production mix of electricity available in the market. The self-produced 
solar electricity contributed to the environment because LSR did not have 
to buy the contracted wind electricity, which then became available for 
others.  
 
The study's conclusions are that a PV system is likely to be profitable for 
LSR. Self-sufficiency would be about 11%, and the self-consumption rate 
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of 98%. The environmental benefit consisted of the contribution of 
renewable energy in the mix of electricity generation on the market. 
 
Keywords: PV-system, self-sufficiency, self-consumption, orientation, 
Life cycle assessment, simulation, solar calculation tool, solar cells, cost 
efficiency 
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Sammanfattning 
Huvudsyftet med denna rapport var att simulera olika solcellsanläggningar 
med ett beräkningsverktyg till en renhållningsverksamhet. 
Beräkningsverktyget är framtaget till solpotentialkartan över Landskrona 
för att beräkna lönsamheten och miljönyttan av att installera solceller. 
Beräkningsverktyget anpassades för att jämföra kostnadseffektiviteten, 
självförsörjningsgraden, självkonsumtionsgraden och miljönyttan med 
olika systemlösningar på solcellsanläggningar. Landskrona Svalövs 
Renhållning (LSR) var den renhållningsverksamhet de simulerade 
solcellsanläggningarna anpassades till. 
 
Först antogs fyra olika sätt att anlägga solcellerna på; platt, uppvinklat från 
tak, uppvinklat från tak och riktat (azimutvinkeln) samt en systemlösning 
med en sträng solceller som var uppvinklade tillsammans med en grupp 
platt anlagda solceller. Sedan utfördes simuleringar genom att ändra 
parametrarna vinkel och azimutvinkel. Effekten anpassades så att 
årsproduktionen var 83 500 kWh för alla de studerade systemen. Dessa 
olika systemlösningar optimerades på två sätt. För det första, till största 
produktion per modul, för det andra till största självförsörjningsgrad.  
 
Den högsta lönsamheten och lägsta återbetalningstiden gav den 
solcellsanläggning vars moduler var optimalt orienterad för produktion per 
modul. Studien pekar mot att en solcellsanläggning för LSR är en 
konkurrenskraftig installation utan statligt stöd.  
 
I de simulerade fallen täckte den egenanvända elen den totala 
elanvändningen till ca 11 %.  Simuleringsresultaten visade att denna 
självförsörjningsgrad endast gick att höja marginellt genom att ändra på 
orienteringen (med effekt anpassad så att produktionsnivån bibehölls). Det 
fanns ingen signifikant nytta av att anlägga solceller i 90° för att öka 
självförsörjningen under vintern.  
 
Simuleringarna visade att nästan all egen elproduktion användes till LSR:s 
interna last. Denna höga självkonsumtionsgrad visade att mycket lite 
överskott av el producerades. LSR är anslutna till högspänningsnätet via 
två transformatorer. Överskottsproduktionen täckte bara en del av 
tomgångsförlusterna i transformatorerna. Överskottselen kunde därmed 
inte säljas, men den höga självkonsumtionsgraden begränsade denna 
förlust av intäkter. 
 
Solkraft från solceller av kristallina solceller har något högre 
växthusgasutsläpp än vindkraftsel men mycket lägre än den 
produktionsmix av el som finns på marknaden. Egen solelproduktion 
bidrog till miljönyttan eftersom LSR inte behövde köpa den kontrakterade 
vindkraften då de använde egen solel och elen från vindkraft blev 
tillgänglig för andra.  
 
Studiens slutsatser är att en solcellsanläggning sannolikt skulle vara 
lönsam för LSR. Självförsörjningsgraden skulle bli ca 11 % och 
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självkonsumtionsgraden över 98 %. Miljönyttan bestod i tillskott av 
förnybar el i den mix av elproduktion som fanns på marknaden.  
 
Nyckelord: solcellssystem, simulering, orientering optimering, 
självförsörjning, självkonsumtion, solberäkningsverktyg, solceller 
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Denna rapport är utarbetad i samarbete med Green Hub Landskrona och 
Högskolan i Halmstad. Green Hub Landskrona är ett samarbete mellan 
Landskrona Svalövs Renhållning, Landskrona Energi och Landskronahem för 
att gemensamt verka för utveckling av, kunskapsspridning om och engagemang 
för hållbarhetsfrågor. Rapporten är ett examensarbete på kandidatnivå i 
utbildningen Energiingenjör – Förnybar energi, på Högskolan i Halmstad. 

1.1 Syfte 

Landskrona Energi och Landskrona Stad har initierat framtagande av en 
solpotentialkarta över Landskrona (http://solkartan.landskrona.se). Den ska 
underlätta för invånarna och verksamhetsutövarna i Landskrona Stad vid 
investering av solceller. Solpotentialkarta ger information om hur mycket sol 
som skiner på deras tak varje år. I samband med framtagandet av 
solpotentialkartan konstruerade David Jonsson (2015) ett beräkningsverktyg till 
solpotentialkartan över Landskrona. I resterande del av rapporten benämns detta 
Beräkningsverktyget. Beräkningsverktyget är gjort för att beräkna lönsamhet 
och miljönytta av att installera solceller. Syftet med examensarbetet är att 
planera en solcellanläggning med Beräkningsverktyget till en 
renhållningsverksamhet. Fastigheten solcellanläggningen planeras vara på är i 
princip horisontellt. Det ingår i arbetet att föreslå olika systemlösningar dvs. 
olika utformningar av solcellanläggningar till denna fastighet. 
 
Sammanfattat är syftet med detta arbete att: 

 Använda Beräkningsverktyget för solpotentialkartan över Landskrona i 
planerandet av en solcellsanläggning till en renhållningsverksamhet.  

 Föreslå olika utformningar av solcellsanläggningar och jämföra 
kostnadseffektiviteten, miljönyttan, självkonsumtions- och 
självförsörjningsgraden för dessa. 

 Undersöka nyttan av att anlägga solceller med hög vinkel, för att öka 
självförsörjningen under vintern när elanvändningen är som störst. 

1.2 Frågeställningar 

Frågorna som undersöks i detta arbete är:  
 Hur påverkas kostnadseffektiviteten och självförsörjningsgraden vid 

olika utformningar av solcellsanläggningar? 
 Hur bidrar hög självkonsumtionsgrad till minimering av förluster för en 

verksamhet kopplad till högspänningsnätet?  
 Vilken miljönytta ger egenanvänd solel i form av sänkta växthusgaser?  

1.3 Avgränsningar 

För att sätta rimliga ramar till arbetet med denna rapport införs avgränsningarna 
som presenteras i detta kapitel.  
 
Det finns många olika typer av solceller och utvecklingen går fort. Denna rapport 
begränsas till att bara omfatta kristallint kisel. Denna typ av solceller är den 
vanligaste tekniken (ISE Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, 2016).  
 
I detta arbete förutsätts att produktion från solcellsanläggningar både kan 
konsumera lokalt och att solcellsanläggningar är nätanslutna för utmatning av 
överskott och inmatning vid underskott. 
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Nyttan med elproduktion från solceller avgränsas till vilket bidrag det ger i form 
av egen årsproduktion, självförsörjning, lönsamhet och miljönytta.  
 
Beräkningarna av årsproduktionen förutsätter att vädret är oförändrat de 
närmaste 30 åren. Den data över elanvändningen som inhämtats i rapporten är 
hämtade från år 2014. I beräkningarna förutsätts elanvändningen vara konstant 
från år till år.  
 
Lönsamhetsanalysen bygger på förenklade antaganden om konstanta 
ekonomiska förhållanden rörande solcellanläggningen. Exempel på detta är in- 
och utbetalningar, priser på el och elcertifikat, inflation och elprisutveckling 
samt att dessa ska vara rådande i 30 år.  
 
I Riktlinjer för solenergianläggningar i Landskrona beskrivs kriterierna för att 
få beviljat bygglov (Landskrona Stad, 2016). Generellt sätt så är 
industribyggnader oftast lämpliga för solenergianläggningar. Förutsättningarna 
för att få bygglov för den typen av industribyggnad är goda, förutsatt att 
omgivningen eller byggnaden inte är att betrakta som särskilt värdefull (Ekman, 
2016). Eftersom fastigheten på detta sätt är lämplig för solcellsanläggningar tas 
ingen speciell hänsyn till estetiska krav eller risker för störande reflexioner.  
 
De rent praktiska aspekterna av själva monteringen av solcellsanläggningen på 
fastigheten, så som förstärkning av takets hållfasthet, har inte undersökts.  
 
Livscykelanalysen begränsas till att studera miljöavtryck i livscykelsiffror i 
mängd ekvivalent koldioxid. Måttet på miljönyttan i form av livscykelsiffror 
utgår från förhållanden i norra Europa och för solceller av kristallint kisel.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges bakgrunden till behovet av elproduktion från solceller, 
Beräkningsverktyget samt beskrivningen av renhållningsverksamheten och den 
fastighet som solcellsanläggningen planeras till. 
 
Behovet av miljönyttiga och kostnadseffektiva energisystem inses lätt mot den 
bakgrund som råder i världen. Förhöjd koldioxidhalt anses vara den viktigaste 
orsaken till att växthuseffekten ökat och temperaturen stigit på vår jord (IPCC 
Core Writing Team, 2014). Enligt Pacala och Socolow (2014) finns redan det 
grundläggande vetenskapliga och tekniska kunskapen och industriella 
kapaciteten för att lösa kol- och klimatproblemet för nästa halvsekel. Med tanke 
på att jordens befolkning ökar och även energianvändandet per capita, är det 
angeläget att de tekniker energiproduktion kommer från är både miljömässigt 
och ekonomiskt hållbara.  
 
Det råder ingen brist på energi på jorden. Solens instrålning dvs. mängden energi 
solen ger, är så stor att på 75 minuter nås jordytan av lika mycket solenergi som 
alla länder i världen omsätter på ett år1. Solens energi kan omvandlas till el, 
antingen direkt med solkraft eller indirekt med förnybara energikällor som vind- 
vatten- våg- eller bioenergi. Direkt omvandling av solenergi görs i en solcell. En 
solcell är en tunn skiva eller film av ett halvledarmaterial som är strukturerat så 
att om den är belyst så uppstår en spänning mellan framsidan och baksidan 
(Nordling & Österman , 2006; Dessus & Pharabod, 2000).  

Figur 1: Andel av världens energiomsättning per energislag. Källa: IEA 

Trots stor tillgång på förnybar energi kommer 82 % av den energi vi använder i 
världen (2012) från kol, olja och naturgas som illustreras i Figur 1 (EIA, u.d.). 
Enligt Pearce (2002) är elproduktion från solceller en förnybar, tekniskt 
tillgänglig, ekonomiskt hållbar, miljövänlig och socialt rättvis lösning för att 
möta världens framtida energibehov. Därför är det angeläget att öka användandet 
av solceller i vår värld.  

                                                 
1 Den totala energitillförseln i världen under 2012 uppgick till 155 505 TWh. Solens effekt vid 
jordytan är ca 122 000 TW.  
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2.1 Solpotentialkarta 

Den solstrålningsenergi som kommer över en yta över ett år kallas solpotential 
och mäts i Wh/m2. Solpotentialkartan över Landskrona är en interaktiv 
webbtjänst som visar takyta och solinstrålningen under ett år på tak till vald 
byggnad.  
 

 

Figur 2: Solpotentialen på ett tak hämtad från solpotentialkartan över 
Landskrona. Källa: http://solkartan.landskrona.se 

Klickar man på en byggnads tak får man detaljerad information enligt 
skärmdump i Figur 2. Den visar hur solpotentialkartan ger information om 
inkommande solenergi som finns på ett tak. Med en enkel manöver kan 
elproduktion från solceller beräknas (Landskrorna Energi, u.d.).  

2.2 Beräkningsverktyg för solpotentialkartan över Landskrona 

I Beräkningsverktyg för solpotentialkartan i Landskrona undersökte Jonsson 
(2015) om invånarna i Landskrona tyckte informationen i  solpotentialkartan 
över Landskrona var tillräcklig och om den ledde till att fler fastighetsägare 
vågade investera i solceller på sina fastigheter. Så var inte fallet. Däremot skulle 
information om vilken lönsamhet och miljönyttan en solcellanläggning ger 
tillsammans med information från solkartan kunna övertyga många som var 
tveksamt inställda till solceller till att investera i en solcellsanläggning. Detta 
föranledde att ett beräkningsverktyg togs fram för solpotentialkartan i 
Landskrona.  
 
Beräkningsverktyget utför simuleringar av solcellssystem. Simulering är ett sätt, 
att så långt det är möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö 
(Nationalencyklopedin, u.d.). Ett solcellssystem eller solcellsanläggning avser 
sammankopplade solcellsmoduler och tillhörande komponenter såsom kablage, 
växelriktare och eventuellt ackumulatorer (batterier) (Dessus & Pharabod, 
2000). Utfallen från simuleringarna ger produktions- och miljönyttan av 
solcellssystemet. Beräkningsverktyget är alltså en kombination av en 
solcellsenergikalkylator, lönsamhetskalkylator och miljönyttokalkylator för 
solpotentialkartan i Landskrona. Det som skiljer detta beräkningsverktyg till 
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solpotentialkartor från andra, är att det har tillgång till den studerade fastighetens 
elanvändning för varje timme, vilket är möjligt på grund av att Landskrona 
Energi AB, som är en del av Green Hub Landskrona, är nätägare i Landskrona 
och därför har tillgång till dessa data. Beräkningsverktygets modellstruktur 
redogörs i kapitlet 6.6. 

2.3 Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) 

LSR ansvarar för hanteringen av hushållsavfall inom kommunerna Svalöv och 
Landskrona i södra Sverige. LSR beskriver sig själva som en lokal miljörörelse. 
De informera allmänheten om de kan förebygga av att avfall uppkommer, samt 
hur avfall kan återanvändas och återvinnas. LSR har en elkrävande verksamhet 
med en elanvändning (2014) på 760 GWh. För miljöns skull köper de 
huvudsakligen el från vindkraft. Att använda egenproducerad förnybar el visar 
miljömedvetenhet och ansvar för att förbättra miljön.  Därför vill LSR producera 
egen el. Priset på köpt el är enligt kontrakt 63,6 öre/kWh (Palm & Tengvard, 
2009; Landskrona Svalöv Renhållnings AB, 2016; Lindström, 2016). 
 
LSR ingick i en fallstudie i Beräkningsverktyg för solpotentialkartan i 
Landskrona (Jonsson, 2015). I den framgick det att en solcellsanläggning på 
78 kW är en ekonomisk och miljömässig bra investering för LSR. Styrelsen på 
LSR har därför beslutat att investera i en solcellsanläggning under år 2016.  
 

  

Figur 3: Byggnad avsedd för solcellsanläggning. Källa: Landskrona Stads 
Stadsbyggnadsförvaltning 

Den av LSR valda byggnaden ligger på verksamhetens tomt. Den del av taket 
som avses användas är inrutat i rött och blått, se Figur 3. Taket har riktningen 
294° N och den del som är inrutat i rött sluttar 3,78° och den del som är inrutat i 
blått sluttar 4,14°. I beräkningarna kommer 4° användas som en rimlig 
kompromiss. En del av takytan kan inte användas till solceller. Avståndet som 
hindrar fall ska vara minst två meter från takets kant och solcellerna 
(Taksäkerhetskommitén, 2015). Dessutom finns takgenomföringar som tar en 
del utrymme och avståndet till ventilation ska vara 1,2 meter då de är att betrakta 
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som brandavskiljande vägg. Takytorna norr om blå och röd ruta kan också 
användas då de inte heller har mycket lutning. Den tillgängliga takarean för 
solceller blir då totalt 1734 m2. 
 
LSR är en högspänningskund vilket betyder att de inte är anslutna till 
lågspänningsnätet utan via transformatorer anslutna till högspänningsnätet. När 
överskottsel matas ut uppstår förluster i transformatorerna. Förlusterna i 
transformatorn är i de flesta konstruktioner uppdelade i ungefär hälften 
tomgångsförluster och hälften belastningsförluster. Tomgångsförlusterna är 
konstanta medan belastningsförlusterna varierar med kvadraten på strömmen 
(lasten). Enligt Hylander (2016) är förmodligen förlusterna i stort sett enbart 
tomgångsförluster och konstanta, högt räknat 5 % av märkeffekt. Det innebär att 
den effekt som matas ut på nätet Pnät,ut är: 
 

��ä�,�� = ��� − ���� − ������ 

 
där: 
 
PPV är den effekt som produceras av solcellerna  
Panv är nettolasten dvs. den effekt som används på LSR 
Ptrafo är effektförluster i  transformatorn (Hylander, 2016). 
 
Transformatorerna är parallellkopplade på vardera 800 kVA. Parallellkopplade 
transformatorer ger dubbla tomgångsförlusterna, i detta fall 
2·0,05·800 kW = 80 kW. 
 
Den verksamhetsgren av LSR som tar hand om renhållning styrs av 
självkostnadsprincipen och får inte ha någon vinst enligt kommunallagen 
(1991:900). Men den industriella delen styrs inte av självkostnadsprincipen. 
Denna del av LSR står för närvarande för cirka 25 % – 30 % av bolagets 
omsättning. Enda uttalade kravet som finns från deras ägare är att de ska ha den 
genomsnittliga räntan (om möjligt) som utdelning på det insatta kapitalet. 
År 2015 var den 2,9 % (Lindström, 2016).  
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3 Litteraturstudie av affärsmodell för solkraft 
I detta kapitel kommer den affärsmodell för solkraft som tillämpas i Sverige 
studeras. Den är en mix mellan självkonsumtion, direkta kapitalsubventioner, 
skattelättnader och elhandel (IEA-PVPS, 2015a).  
 
Självkonsumtion som affärsmodell innebär att el är mer värdefull om den 
används lokalt, dvs. för egen konsumtion än om den matas ut i elnätet. 2 I Sverige 
och många andra länder används styrmedel för att stimulera marknaden till ökad 
andel förnybar energi. Dessa har bestått av inmatningstariffer, direkta 
kapitalsubventioner och skattelättnader. Men trenden pekar mot att lägre priser 
gör solceller till en konkurrenskraftig installation även utan stöd (IEA-PVPS, 
2015a).  
 

 

Figur 4: Utvecklingen på systempriser på solcellssystem. Källa: IEA-PVPS 

Priset på solceller har sjunkit till mindre än en fjärdedel från 2010 till 2014, se 
Figur 4. Mellan 2013-2014 sjönk det typiska priset för ett nyckelfärdigt 
villasystem från 17 kr/W till strax över 15 kr/W. Priserna på en anläggning över 
20 kW är strax under 13 kr/W (Lindahl, 2015).  

3.1 Styrmedel och regler 

Ekonomin för en solcellsanläggning påverkas av de styrmedel och regler som 
finns, dels vid anskaffandet och dels under anläggningens drift. När det gäller 
skyldigheter för producenten så kan lagen om skatt på energi , momsplikt och 
bygglov nämnas. 
 
Styrmedel består av skatter, avgifter och bidrag. Syftet med dessa är att göra det 
enkelt att införskaffa solceller och därigenom nå de miljö- och klimatmål som 

                                                 
2 Konsumtion av el avser i vardagligt tal användning eller omvandling av el till nyttigt arbete. 
Energi kan inte konsumeras utan bara omvandlas enligt termodynamikens första huvudsats. För 
enkelhets skull används orden konsumtion och konsumeras sida vid sida med de korrekta 
begreppen i denna rapport. Denna förenkling kan motiveras av att en köpare av en vara kallas 
konsument och att ordet konsumtion är vanligt sätt att uttrycka vad som egentligen är 
energiomvandlingar. 
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riksdagen beslutat om (Naturvårdsverket, 2015). Sammanställningen i Tabell 1 
visar vilka kategorier som har rätt till specifikt styrmedel (Energimyndigheten, 
2016c).  

Tabell 1: Befintliga styrmedel för olika producentkategorier. Källa: 
Energimyndigheten 

Styrmedel för el 
från solkraft 

Privatperson 
<100 A, 68 kW 

Övriga* 

<100 A, 68 kW 
Alla 

> 100 A, 68 kW 
Undantag för energiskatt x X Ja, upp till 255 kW 
Skattereduktion x X - 
Elcertifikatsystemet x X x 
Ursprungsgarantier x X x 
Investeringsstöd x** X x 
ROT-avdrag x** - - 

Not: 
x Möjligt att erhålla intäkt/minska kostnader vid investeringar i solel 
* Jordbruk, BRF, företag och offentlig sektor m.fl.  
** Investeringsstöd och ROT-avdrag kan inte kombineras med varandra. 

3.1.1 Energiskatt på el 

Energibeskattningen av el regleras på nationell nivå i lagen om skatt på energi 
(1994:1776). Huvudregeln är att all konsumerad el beskattas. Från och med 
1 juli 2016 blir solcellsägare med total installerad toppeffekt över 255 kW, 
skyldiga att betala energiskatt på den solel som produceras och i samma 
ögonblick används inom en och samma fastighet. Effektgränsen på 255 kW ska 
räknas per juridisk person (Energimyndigheten, 2016c).  

3.1.2 Skattereduktion för mikroproduktion 

Sedan 2015 har både privat och juridisk person rätt till skattelättnad på 
60 öre/kWh för förnybar energi som matas in på nätet. Rätten gäller de som 
uppfyller följande: 

 överskottsel matas in till nätet vid samma anslutningspunkt där elen tas 
ut 

 säkringen får inte överstiga 100 A vid anslutningspunkten 
 en anmälan till nätägare måste skickas in att förnybar el produceras vid 

anslutningspunkten. 
 
Det maximala antalet kWh som en systemägare kan få skattereduktionen för, får 
inte överstiga antalet köpta kWh inom samma år, och är dessutom begränsat till 
högst 30 000 kWh per år. Det innebär att den högsta skattereduktion en person 
kan få är 18 000 kronor per år (Skatteverket, u.d.).  

3.1.3 Elcertifikat 

År 2003 infördes elcertifikat. Det är ett marknadsbaserat stöd inom 
energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Systemet berör 
leverantörer, producenter, handlare och konsumenter av el, samt nätägare. Till 
de elproducenter som väljer att certifiera sin el ger staten ger ett certifikat per 
producerad MWh. Dessa kan erhållas i 15 år för vindkraft, viss vattenkraft, vissa 
biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.  
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Mätningen kan ske i direkt anslutning till anläggningen, vilket möjliggör att all 
produktion blir berättigad elcertifikat. Om däremot mätaren sitter vid 
anslutningspunkten till nätet blir endast inmatad el till nätet berättigad 
elcertifikat. Det är krav på timmätning av produktionen för att få ersättning. 
Rapportering och utrustning för bruttomätning och kan vara kostsam och därmed 
leda till att elcertifikat inte är lönsam för mikroproducenter som inte producerar 
så mycket. Priser på bruttomätare och avgifter för mätning som används i denna 
rapport är hämtad från Egen El, en leverantör av bruttomätare. Bruttomätaren 
kostar 2320 kr exkl. moms. Avgiften för mätning är 20 % av elcertifikatens värde 
upp till 1000 kr över ett år. Avgiften därefter är 10 % av elcertifikatens värde 
(Egen El; Ehrenberg, J., 2014). 
 
Handel med elcertifikat sker mellan producenter och kvotpliktiga elhandlare i 
Sverige och Norge via ett system som kallas CESAR. Efterfrågan på elcertifikat 
uppstår på grund av denna kvotplikt genom att elleverantörer och vissa 
elkonsumenter tvingas att köpa ett visst antal elcertifikat i förhållande till sin 
elförsäljning eller elkonsumtion. Vid regelbundna kontrollstationer kan 
kvotnivåerna ändras. Nivåerna är bestämda för varje år fram till 2035. Kvotnivån 
2016 är 23,1 % och förväntas öka till 29,1 % (2019) och därefter avta för att 
år 2035 vara 1,3 %.  
 
Kvotplikten kan omfatta producent av el om denna använder mer än 60 000 kWh 
av den egenproducerade elen och installerad toppeffekt är mer än 50 kW. 
Årsmedelpriset för elcertifikat under 2014 var 19,7 öre/kWh vilket innebär, med 
kvotplikten 14,2 %, en kostnad för elkonsument 2,8 öre/kWh 
(Energimyndigheten , 2015c). Enligt prognoser från flera olika källor kan priset 
öka till 20-30 öre/kWh, men det är inte helt otänkbart att priset kan bli 0 öre/kWh 
om överskott av elcertifikaten blir väldigt stora (Modity, 2015). I denna rapport 
kommer årsmedelpriset för 2014 användas.  

3.1.4 Ursprungsgarantier 

För att säkerställa energiproduktionens ursprung infördes lagen om 
ursprungsgarantier för el (2010:601) som började gälla 1 december 2010. De 
elproducenter som väljer att ursprungsgarantera sin el får en garanti av staten för 
varje MWh el som produceras. Garantin visar vilket energislag elen härstammar 
ifrån och gäller alla energislag. Ursprungsgarantier säljs, i likhet med elcertifikat, 
på en öppen marknad oberoende av om elen används lokalt eller säljs vidare 
(Energimyndigheten, 2015d). Energimyndigheten har inte möjlighet att samla 
prisdata på ursprungsgarantier då det inte finns stöd för det i lagen om 
ursprungsgarantier. Det svårt att bedöma värdet på ursprungsgarantier då det inte 
finns någon öppen prisstatistik på dessa. Det finns ett stort överskott på 
ursprungsgarantier vilket medför ett mycket lågt pris på marknaden. Med stöd 
av Stridh (2015c) sätts priset i denna rapport till 5öre/kWh. 

3.1.5 Investeringsstöd till solceller 

Sedan 2009 har det funnits ett investeringsstöd till solceller. Stödet ges till alla 
aktörer, såväl företag, offentliga organisationer som privatpersoner. Det omfattar 
alla typer av nätanslutna solcellssystem.  
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Sedan 1 jan 2015 är stödet 30 % för företag och 20 % för privatpersoner. Taket 
för stöd är 1,2 miljoner kr om priset understiger 37 000 kr plus moms per 
installerad kW toppeffekt. Efterfrågan på stödet är stort. I februari 2016 är 
beviljat belopp 542 miljoner kr och 113 miljoner kr är ännu inte utbetalda. 
225 miljoner kr är avsatta till utbetalning 2016 och det är aviserat för ökade stöd 
under 2017-2019 till totalt 390 miljoner kr per år. (Energimyndigheten, 2016a; 
2016b) 

3.1.6 ROT-avdrag 

Som alternativ till investeringsstödet kan privatpersoner använda ROT-avdrag 
(Skatteverket, u.d). Det är ett avdrag för installationsarbete i anslutning till 
bostad. Har man ett hus som är äldre än fem år och man inte har fått 
investeringsstöd kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en 
installation av solceller. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden 
schablonmässigt beräknas till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt 
(Svensk Solenergi, 2015). 

3.1.7 Mervärdesskatt  

Den som säljer el från sin solcellsanläggning omfattas av mervärdesskattelagen 
(1994:200) och är därmed skyldig att betala in mervärdesskatt (moms) på 
försäljningsbeloppet till staten. Även om verksamheten inte utgör någon  
näringsverksamhet innebär det att producenten måste registrera sig för och 
betala mervärdesskatt oavsett belopp (Skatteverket, 2014).  

3.2 Elnätsägare  

Nätersättning betalas ut av elnätsbolaget och regleras av ellagen (1997:857). Att 
det installeras solceller inom ett elnätsföretags nätområde ger fördelar för elnätet, 
så kallad nätnytta. Den överskottsproduktion som matas in till nätet medför en 
reduktion av företagets avgifter för överliggande nät samtidigt som förlusterna i 
elnätet minskar. Överliggande nät kan vara antingen regionnät för lokalnätet och 
stamnät för regionnät.  
 
Enligt ellagen ska ett elnätsföretag inte ta betalt för ett inmatningsabonnemang 
eller för att byta elmätaren om en solcellsägare uppfyller följande:  

 solcellsägaren är en nettokonsument på årsbasis  
 effekten på solelanläggningen är högst 43,5 kW och högst 63 A 

säkringsabonnemang  
 ej tar ut mer el från nätet än som matas in under ett kalenderår.  

3.3 Ersättning för överskottsel 

Överskottet av el som tidvis kan uppstå matas in på elnätet om det inte är en 
solcellsanläggning som är helt fristående från nätet. För denna inmatning kan 
ersättning erhållas. Under 2014 erbjöd de flesta elhandlare en ersättning som låg 
runt spotpriset även om det fanns specialerbjudanden på upp mot 1,6 kr/kWh. 
(Energimyndigheten, 2016c)  
 
Spotpriset på el är det rörliga pris som sätts varje dag på den nordiska elbörsen 
Nord Pool. Medelvärdet på el de senaste 10 åren är i elområde 4 (sydligaste 
Sverige) 362 kr/MWh (Nord Pool Spot, 2016). 
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Figur 5: Elpriser på Nord Pool. Källa: Nord Pool, Svensk Energi  

Spotpriset har historiskt varierat mycket, se Figur 5. Prisutvecklingen på 
spotmarknaden är komplex då det är många faktorer som påverkar samtidigt; 
vissa förstärker varandra medan andra verkar i motsatt riktning (Svensk Energi, 
2016a).  
 
Profu (2012) har utfört en serie modellberäkningar i syfte att analysera den 
långsiktiga utvecklingen av elpriset. Modellen är gjord med hänsyn till att klara 
regeringens miljömål. Enligt dessa beräkningar kommer priset på el öka till 
700 kr/MWh år 2050. Det innebär en ungefärlig ökning med 3 % per år från 
medelvärdet på elpriset de senaste 10 åren. Men osäkerheten i prognosen är stor. 
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4 Teori om solinstrålning 
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk modell av solinstrålning och hur denna 
påverkas av olika faktorer.  
 
Ljusspektrum är uppdelning av elektromagnetisk strålning, bestående av fotoner 
i olika våglängder (Nationalencyklopedin, u.d.). Våglängder 380 nm – 780 nm 
är synliga för ögat. Solen har sitt unika ljusspektrum där 42 % utgör synligt ljus, 
3 % energirik ultraviolett strålning (UV) och 55 % energifattig infraröd 
värmestrålning (IR) (Dessus & Pharabod, 2000; Duffe & Beckman, 2013). 

4.1 Intensiteten i solinstrålningen och bestämning av verkningsgrad  

Det är skillnad mellan solstrålning och solinstrålning. Solstrålning rör solljusets 
karaktär, t.ex. ljusspektrum beskrivet ovan, men solinstrålning är ett mått på den 
effekt eller det energiflöde solen ger på en yta och har enheten W/m2. Utanför 
atmosfären är solstrålningens energiflöde i princip konstant. Solinstrålningen 
mot en yta i rät vinkel mot solen vid utkanten av atmosfären är 1366 W/m2. Detta 
värde kallas solarkonstanten (Wennham, et al., 2012). 
 
När solinstrålningen kommer ned till markytan har intensiteten minskat på grund 
av absorption i atmosfären. Även solens ljusspektrum har påverkats. Vattenånga 
och koldioxid absorberar långvågig strålning och ozonet tar bort UV-strålning. 
Mer och mer energi absorberas i luftmassan ju längre väg solstrålarna går genom 
den.  

Figur 6: Solspektrum för olika våglängder och instrålningsvinkel. Källa: Sol-El-
Programmet 

Air mass (AM) är ett begrepp som avser det ljusspektrum som finns då ljuset går 
en viss sträcka genom atmosfären. AM0 är det ljusspektrum som finns utanför 
atmosfären. AM1 är det ljusspektrum som finns då solen står i zenit.  Hur mycket 
längre sträcka ljuset går än om den stått i zenit beskrivs av ekvationen: 
 

AM = 1/ cos �� 
där: 

W
/(

m
2
·n

m
) 

Våglängd [nm] 
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AM står för Air Mass 
θz är vinkeln solen har gentemot zenit (Wennham, et al., 2012). 
 
AM1.5 är det spektrum som fås då solens väg genom atmosfären är 1,5 gånger 
längre än den kortaste vägen genom atmosfären. Solhöjden (vinkeln över 
horisont) är då 42°. Solhöjden vid AM10 är 5,8°  Figur 6 visar solspektrum för 
AM0, AM1.5 och AM10. Den synliga delen av ljusspektrum och området inom 
vilket kiselbaserade solceller har sin känslighet är också markerat (Wennham, et 
al., 2012).  
 
Verkningsgraden på en solcell definieras som den effekt som maximalt 
produceras av solcellen under standardförhålland (Markvart, 2000). Ett 
definierat medelspektrum (global standard spectrum) som används för 
bestämning av verkningsgrad för solceller är vid AM1.5 i 25 °C. I AM1.5 
spektrum inkluderas den globala instrålningen dvs. även diffus strålning från 
hela himlen. Uppmätt AM1.5 globalt spektrum har en energi på 964 W/m2. För 
enkelhets skull har definitionen för global standard normerats till 1000 W/m2 
(Wennham, et al., 2012). 
 
Då solen står lågt över horisonten vid en solhöjd på 5,8°, har instrålningen sjunkit 
till cirka 280 W/m2 och tyngdpunkten i spektrum har förskjutits mot rött och 
infrarött. Innebörden i detta är lägre elproduktion från solceller (SolEl-
Programmet, Energiforsk, u.d.).  

4.2 Faktorer som påverkar solinstrålningen mot ett lutande plan 

Ett antal faktorer påverkar solinstrålningen mot ett godtyckligt (valfritt) lutande 
plan. En kort förklaring av faktorerna global solinstrålning, tid, plats, väder, 
orientering följer i detta kapitel.  
 
Solljus som når jordytan, global solinstrålning, består av två komponenter, direkt 
och diffus solinstrålning. Global instrålning avser den totala solinstrålningen 
som når en viss horisontell yta på jorden. Direkt solljus är det ljus som ger skarpa 
konturer vid skuggning. Solljusets infallsvinkel mot ett lutande plan påverkas i 
hög grad intensiteten som det direkta solljuset ger på ytan. Diffust solljus består 
av i huvudsak ljus från himlen, men ett lutande plan träffas även av ljus som 
reflekteras mot omgivande mark. Markytans reflektionsförmåga kallas albedo. 
Ju större mängd solstrålning som reflekteras av en yta desto högre är dess albedo. 
Det kan anges i procent eller på en skala 0 – 1. De flesta naturliga ytor har ett 
albedo mellan 5 % – 30 %. Intensiteten i den diffusa solintrålningen mot ett plan 
är inte alls beroende av infallsvinkeln i samma utsträckning som direkt 
solstrålning (SMHI, 2015). En modell med trigonometriska standardformler för 
solinstrålningen mot ett godtyckligt lutande plan finns i Solar Engineering of 
Thermal Processes av Duffie och Beckman (2013) är sammanställt i Appendix 
A.  
 
I modellverktyget STRÅNG, som gjorts i ett samarbete mellan SMHI, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket, analyseras mätdata från 12 
stationer. Med hjälp av detta modellsystem ges information om den globala och 
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den direkta instrålningen för varje timme, månad eller år, från 1999 till 
föregående år, på vilken plats som helst i hela Norden (SMHI, 2014).  
 

 

Figur 7: Global solinstrålning under 2014. Källa: STRÅNG 

Solinstrålningens variationer under ett dygn styrs till stor del av variationer i 
vädret, mestandels moln. Figur 7 visar både den årstidsbundna och den över 
dygnet varierande globalinstrålningen under år 2014 (SMHI, 2015). 

Tabell 2: Elproduktionen för olika orientering. Källa: (Stridh, 2013) 

 Azimutvinkel [°]              

 Öster       Söder      Väster 

Lutning [°] -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Vertikalt 90 52 57 61 65 68 71 73 74 75 75 75 74 72 70 68 64 60 56 51 

85 56 61 65 69 73 75 78 79 80 80 79 78 77 75 72 68 64 60 55 

80 59 64 69 73 77 80 82 83 84 84 84 83 81 79 76 72 68 63 58 

75 63 68 72 77 80 83 85 87 88 88 88 86 85 82 79 75 71 66 61 

70 65 71 75 80 83 86 89 90 91 91 91 90 88 85 82 79 74 70 65 

65 68 73 78 82 86 89 91 93 94 94 94 92 91 88 85 81 77 72 67 

60 71 76 80 85 88 91 94 95 96 96 96 95 93 90 87 84 79 75 70 

55 73 78 82 87 90 93 95 97 98 98 98 96 95 92 89 86 81 77 72 

50 75 80 84 88 91 94 96 98 99 99 99 98 96 94 91 87 83 79 74 

45 76 81 85 89 92 95 97 99 100 100 99 98 97 95 92 88 84 80 75 

40 78 82 86 90 93 96 97 99 100 100 100 99 97 95 92 89 85 81 77 

35 79 83 87 90 93 95 97 99 99 100 99 98 97 95 92 89 86 82 78 

30 80 83 87 90 92 95 96 98 98 99 98 97 96 94 92 89 86 83 79 

25 80 83 86 89 92 94 95 96 97 97 97 96 95 93 91 89 86 83 80 

20 81 83 86 88 90 92 93 94 95 95 95 94 93 92 90 88 86 83 80 

15 81 83 85 87 89 90 91 92 92 93 92 92 91 90 88 87 85 83 81 

10 81 83 84 86 87 88 88 89 89 89 89 89 88 88 86 85 84 83 81 

5 82 82 83 84 84 85 85 86 86 86 86 86 85 85 84 84 83 82 81 

Horisontellt 0 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

 
Orientering avser solcellens vinkel och azimutvinkel. Vinkel avser den mot det 
horisontella planet och azimutvinkel är solcellens riktning relativt väderstrecket 
söder. Med en hög vinkel genereras mer el på morgnarna och på kvällarna 
eftersom infallsvinkeln från solen är mindre under denna tid. En hög vinkel 
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medför alltså att elproduktionen blir mer jämn över dagen istället för att nå 
toppeffekt mitt på dagen som en solcell utan lutning gör. Med en azimutvinkel 
mindre än noll respektive större än noll produceras mer solel på morgonen 
respektive kvällen (Masters, 2004).  
 
I Tabell 2 visas den relativa årsproduktionen i Västerås av solel för olika vinklar 
och azimutvinklar . Störst instrålning ger 40° vinkel och azimutvinkel 0° och alla 
andra beräkningarna är relativa till denna produktion (Stridh 2013). 
Beräkningarna är utförda i PVGis, ett webb-baserat beräkningsverktyg som 
kalkylerar solenergi från solcellssystem som monteras i Europa, Afrika och 
Asien. Ytterligare information om PVGis ges i kapitelet  i Metod (EU: Joint 
Reserch Center, 2012b). Något som är värt att observera i tabellen är att den 
relativa solelproduktionen är 82 % för horisontella plan och 75 % för vertikala 
plan vilket är en märkbar försämring gentemot den optimala orienteringen.  
 

 

Figur 8: Elproduktion för solcellsanläggningar med samma årsproduktion av el 

Att vinkeln på solcellerna även har stor effekt på produktionen under året 
illustreras i Figur 8. Den visar två anläggningar med samma elproduktion över 
året (men olika effekt). Den vertikalt anlagda solcellsanläggningen genererar 
mer el under vintern eftersom solhöjden då är låg och den horisontellt anlagda 
genererar mer under sommaren då solhöjden är hög. Elproduktionen blir även 
mer jämn över året med en hög lutning eftersom solen står lägre på himlen under 
vinterhalvåret. En anläggning som kombinerar vertikalt och horisontellt anlagda 
solceller ger ett resultat som ligger någonstans emellan de andra beskrivna 
anläggningarna.  

4.3 Solinstrålningens beroende av skuggning 

En anläggning med uppvinklade moduler måste vara anlagd med avstånd mellan 
rader av solcellsmoduler, strängar, för att undvika skuggeffekter. Skuggeffekter 
består primärt av produktionsbortfall och sekundärt av att det behövs större 
anläggningsyta för att minimera denna.  
 
I en studie av Davidsson och Kanters (2014) undersöktes skuggeffekterna i 
Lund. Årsproduktionsberäkningarna för moduler med olika lutningar och 
avstånd mellan strängarna är relativa gentemot referensmodul, modul utan 
skuggning. Studien gäller ett horisontellt plan med en rektangulär yta på 
anläggningen.   
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Tabell 3: Relativ årsproduktion för olika avstånd mellan strängar. Källa: 
Davidsson och Kanters 

 
Som Tabell 3 visar ger avstånd som är mindre än 1 meter signifikant försämring 
av produktionen för vinklade moduler. Moduler vinklade 15 – 45° placerade med 
2,5 m radavstånd hade också reducerad produktion men inte i samma grad 
(mindre än 10 %). Vinklar över 60° ger signifikant högre skuggeffekt 
(Davidsson & Kanters, 2014). 

Figur 9: Inbördes avstånd mellan strängar och vinkel och höjd på moduler. 
Författarenens figur  

Anläggningsytan beror av de inbördes förhållandena mellan strängar av solceller 
som är illustrerade i Figur 9. För en rektangulärt anlagd solcellsanläggning med 
gäller ekvationen för anläggningsytan, Aanläggning:  
 

����ä������ = ��� cos � + � ∙ � ∙ � �
���

� ∙ � ∙ ℎ
− 1� 

 
där: 
 
APV är solcellsmodulernas totala area [m2] 
β är modulernas vinkel gentemot horisontellt plan [°] 
n är antalet moduler i första strängen av moduler  
b är bredden på modulerna [m] 
h är höjden på modulerna  [m] 
d är avståndet mellan modulerna [m].  

  Referens       
   modul     Skuggad modul     
   0 m 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 

0° 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
15° 96% 69% 90% 92% 93% 93% 94% 
30° 100% 59% 85% 92% 95% 96% 97% 
45° 100% 43% 72% 84% 89% 92% 93% 
60° 93% 26% 55% 71% 78% 82% 85% 
75° 83% 9% 38% 55% 64% 69% 71% 
90° 68% x 21% 39% 47% 53% 56% 

h·cos β 

h 

β 

d 

β 

h 
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5 Teori om produktion från solceller 
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk modell av produktion från 
solcellssystem samt dess miljöavtryck. 

5.1 Solceller 

Det engelska ordet för solceller är photovoltaic cells, i vardagligt tal PV cells. 
Photovoltaics, på svenska fotovoltaik (den fotovoltaiska effekten), är ett 
sammansatt ord där foto betyder ljus och voltaik betyder galvanisk spänning 
(Green, 2000). 

 

Figur 10: Tillräckligt energirika fotoner frigör elektroner och en last kan 
drivas av elektronernas energi. Författarens figur 

Solceller kan bestå av olika material men den dominerande beståndsdelen är 
kisel. En solcell av kisel, består av ett skikt N-dopad kisel och ett skikt P-dopad 
kisel. När en foton med tillräckligt mycket energi träffar N-skiktet frigörs den 
energi som behövs för att en elektron ska komma i rörelse. Ett metallgaller 
förbinder N-skiktet via en elektrisk last till P-skiktet där ett hål-elektronpar 
sammanförs. På grund av att P-dopad kisel är svagt positivt laddad uppstår ett 
fält som för elektroner mot den. En ström har uppstått och en del av energin kan 
användas till lasten, se Figur 10 (Masters, 2004). 
 
Halvledare är inte mottagliga för fotoner i alla våglängder. Exempelvis är kisel 
inte känslig för våglängder över 1100 nm då dessa har för lite energi. Om en 
foton har tillräckligt mycket energi kan den excitera en elektron. Men även om 
en foton har mer energi vad som behövs för att excitera en elektron kan den inte 
excitera mer än en foton och sammanföra ett hål-elektronpar. En stor del av den 
energirika fotonens energi går då till spillo (Markvart, 2000).  
 
Kristallina solceller och tunnfilmsceller är de vanligaste typerna och av dessa är 
kristallina vanligast. Fördelen med kristallina celler är att de är relativt enkla i 
sin konstruktion men de påverkas negativt av värme, dvs. de lämnar mindre 
ström när de blir varma. Tunnfilmsceller påverkas inte i lika hög grad av 
temperatur. De kostar något mindre än motsvarande effekt för kristallina 
solceller men de tar mycket större plats (Green, 2000).  
 

PN-övergång → 

Bottenmetall → 

Elektrisk last 

Metallgaller 
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5.2 Produktion från solceller  

IEA-PVPS är ett samarbete etablerat inom IEA och har sedan starten 1993 utfört 
en rad gemensamma projekt kring solceller. Teori och ekvationer i kapitel 5.2.1-
5.2.3 är hämtade från Review and Analysis of PV Self-consumption Policies av 
IEA-PVPS (2016b) om inget annat anges.  

5.2.1 Solcellssystem  

Som nämnts tidigare, utgör ett solcellssystem eller solcellsanläggning 
sammankopplade solcellsmoduler och tillhörande komponenter såsom kablage, 
växelriktare och eventuellt ackumulatorer (batterier). Elproduktionen från denna 
betecknas E och olika index efter E visar vilken kategori energin avser. Enheten 
för energi, Wh, utelämnas i förklaringen av alla ekvationer. 
 

 

Figur 11: Energiflöden från en solcellsanläggning och elnät. Källa: IEA-PVPS 

Figur 11 visar ett exempel på energiflöden och hur de mäts. När solen strålar 
producerar solcellerna i solcellsmodulerna likström. I en växelriktare  (inverter) 
omvandlas sedan elektriciteten till växelström. Bruttomätaren under 
växelriktaren visar den totala produktionen, Eprod. Efter lokal användning, 
Eanv,egen matas el ut till nätet, Eöverskott, eller så matas el in från nätet, Eanv,nät. Detta 
mäts separat i anslutningspunkten till nätet. Dessa mätdata ger underlag till 
intäkter och kostnader som uppstår vid elproduktion och elanvändning.  

5.2.2 Självkonsumtion 

Definitionen för självkonsumtionsgrad, k är den del av elanvändningen som 
används lokalt av den totalt producerade enligt följande ekvation: 
 

� =
����,����

�����
 

där: 
 
Eanv,egen = producerad energi som är använd lokalt; självkonsumtion [Wh] 
Eprod = totalt producerad energi. 
 

Självkonsumtion ska inte förväxlas med självförsörjning. Självkonsumtionsgrad 
beskriver den lokala användningen av egen producerad el medan 
självförsörjningsgraden beskriver hur den egna elproduktionen täcker behovet 
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på den plats där den är installerad. Dessa begrepp är helt olika men båda spelar 
en viktig roll i denna rapport. Självförsörjningsgrad förklaras mer ingående 
senare i rapporten. 
 

 

Figur 12: Exempel på produktion från solceller och elkonsumtion 

En avgörande faktor för lönsamhet i att investera en solcellsanläggning är 
elanvändningsprofilen dvs. vilket mönster elanvändningen har över dygnet och 
över året. Figur 12 visar att klockan 9-15 är produktionen så stor att all 
elanvändning täcks av produktionen från solcellerna. Överskottet matas ut i 
nätet.  

 

Figur 13: Konsumtion och produktion av el under en vecka 

I byggnader med en hög förbrukning av el under dagen, oavsett tid på året, såsom 
kommersiella lokaler eller industribyggnader, är korrelation mellan konsumtion 
och produktion ofta hög eftersom elanvändningen är som störst under dagtid. 
Figur 13 visar ett exempel på konsumtionen av el på en verksamhet med hög 
elanvändning under dagtid och produktion av el från solceller. I varje stund 
används den producerade elen själv, vilket inte är ovanligt för 
solcellsanläggningar till denna typ av byggnader och lokaler. 

5.2.3 Självförsörjning 

Den del av elproduktionen som täcker behovet av el på platsen för 
solcellanläggningen kallas självförsörjningsgraden. Elproduktion som används 
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lokalt, självkonsumtion, anses bidra till självförsörjning, men inte 
överskottsproduktion av el. Ekvationen för självförsörjningsgrad, sanv är:  
 

���� =
����,���� 

����,���
 

 
där: 
 
Eanv,egen = producerad energi som är använd lokalt; självkonsumtion 
Eanv,tot = totalt använd el. 
 

 

Figur 14: Självförsörjning av egen producerad el samt självkonsumtion 

Kopplingen mellan självkonsumtion och självförsörjning visas i Figur 14, ett 
exempel på en produktionsanläggning till en verksamhet. Elproduktionen i den 
övre stapeln beskrivs enligt ekvation: 
 

����� = ����,���� + �ö�������� 

 
och elanvändningen i den undre stapeln beskrivs enligt ekvation:  
 

����,��� = ����,���� + ����,�ä� 

 
där: 
 
Eöverskott är överskott av producerad energi som matas ut till elnätet 
Eanv,nät är använd energi från elnätet. 
 
Den självförsörjningsgrad som beräknas i Beräkningsverktyget  skiljer sig från 
IEA:s definition. Självförsörjningsgraden visar här hur elproduktion kan täcka 
behovet av el (Jonsson, 2015). Innebörden i detta är att all elproduktion anses 
bidra till självförsörjning, även den el som inte används lokalt. Definitionen för 
självförsörjningsgrad med elproduktion som utgångpunkt, sprod är:  
 

����� =
�����

����,���
 

där: 
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Eprod = total elproduktion 
Eanv,tot = totalt använd el. 

5.3 Miljöavtryck från elproduktion av solceller 

I detta kapitel redovisas några olika synsätt för att bedöma det avtryck 
elproduktion ger på miljön. Elproduktion belastar miljön med utsläpp av 
växthusgaser i olika grad beroende av vilket energislag elen kommer ifrån. 
Denna belastning kallas miljöavtryck i denna rapport.  
 
I  8 kap. 12-13 § ellagen (1997:857) regleras kraven på att elleverantörer ska 
ange elens ursprung, ursprungsmärkning. I fakturor och reklam ska information 
ges om hur den levererade elen är producerad samt elens miljöpåverkan. 
Miljöpåverkan som redovisas ska åtminstone innehålla information om mängden 
koldioxidutsläpp och mängd kärnbränsleavfall.  
 
Som nämnts i kapitel 3.1.4 om ursprungsgarantier kan en elproducent sälja 
ursprungsgarantier på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill 
sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper 
ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja 
(Energimyndigheten, 2015d).  
 
Elkonsumenter som inte kontrakterar produktionsspecifik el får automatiskt el 
från residualmixen. Residualmixen baseras på nordisk produktionsmix där 
använda ursprungsgarantier räknats bort och där hänsyn är tagen till import och 
export (Energimarknadsinspektionen, 2015a). 
 
Svensk Energi (2016b), en medlemsförening för den svenska elbranschen, 
rekommenderar att värderingen av miljöavtrycket av elanvändning tar sin 
utgångspunkt i kontrakterad el.  
 
För att underlätta jämförelser av olika teknikers miljöavtryck används 
livscykelanalys, på engelska Life Cycle Assesement (LCA). LCA fastställer 
miljöbelastningen som kan härledas till tekniken, från komponenttillverkningen 
till idrifttagning och avveckling, inbegripet alla led däremellan såsom 
anskaffning, förädling och transport med nödvändigt bränsle. Det mått på 
miljöavtryck för ett energislag som används i denna rapport är livscykelsiffror 
omräknat till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) med måttet g CO2-ekv. per kWh. 
CO2-ekv är en omräkning av hur mycket koldioxid som behöver släppas ut för 
att ge samma verkan som utsläpp av andra växthusgaser (National Renewable 
Energy Laboratory, 2016). 
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Figur 15: Livscykelanalys av olika energislag. Källa: NREL 

LCA för olika energislag utförs kontinuerligt av National Renewable Energy 
Laboratory (NREL), ett statligt organ i USA. Figur 15 visar livscykelsiffror där 
kontrasten mellan de första sju teknikerna, som är förnybara och de två sista, 
som är fossila, är mycket stor (National Renewable Energy Laboratory, 2016). 
Skillnaderna mellan de förnybara energislagen är inte stor. 1 kWh producerad el 
från vindkraft respektive solkraft (från solceller av kisel) ger upphov till 11  
respektive 45 g CO2-ekv per kWh (Dolan & Heath, 2012; Hsu, et al., 2012).  
 
LCA för residualmix beräknas av Energimarknadsinspektionen varje år. År 2014 
bestod residualmixen av 14,1 % förnybar energi, 44 % kärnkraft och 41,9 % 
fossil energi. Miljöpåverkan från residualmixen var 344,47 g CO2-ekv per kWh 
(Energimarknadsinspektionen, 2015b). 
 
LCA för den totala nordiska produktionsmixen är beräknad till 125,5 g CO2-ekv 
per kWh av Energimyndigheten (2015e). LCA är beräknat medelvärde från 
2005-2009 efter korrigering för export och import. 
 
Hur LCA för elproduktion i Nordeuropa kan ändras i framtiden är beskrivet av 
EME och Profu (u.d.) i Miljövärdering av el: med fokus på utsläpp av koldioxid. 
I ett framtidsperspektiv vägs effekterna av energianvändning under lång tid in 
för. Priset på utsläppsrätter påverkar vilka förväntade utsläpp som kommer ske. 
Om miljöpolitiken kommer ha höga ambitionsnivåer kommer CO2-priset vara 
högt och ett antal åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaser kommer vara 
lönsamma. Det kommer resultera i låga utsläpp. I ett framåtblickande perspektiv, 
med en tidshorisont på 30 år, och hög ambitionsnivå dvs. ett pris på 40-50 EUR 
per ton CO2, är miljöavtrycket för Nordeuropa 150 g CO2-ekv per kWh. I ett 
scenario med samma förutsättningar men med måttliga ambitioner dvs ett pris 
på 20 EUR per ton CO2 är miljöavtrycket 600 g CO2-ekv per kWh. 
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6 Metod 
I detta kapitel presenteras de olika delarna av metodiken; systemlösningar, 
system- och installationspris, självförsörjningsgrad, ekonomiskt 
bedömningsunderlag, miljöberäkningar, skuggning  och beräkningsverktyg. 

6.1 Systemlösningar 

Metoden för utformningen av olika solcellsanläggningar bygger på fyra olika 
antaganden om hur modulerna är anlagda, kallat systemlösning A – D. En skiss 
visar hur de olika systemen skiljer sig åt, se Figur 16. Skissen är bara en hjälp 
för att förstå anläggningssättet av solcellsmodulerna och visar deras geometriska 
förhållanden gentemot takets plan.  
 

A)  B)  

C)  D)  

Figur 16: En principiell skiss av systemlösningar A – D. Författarens figur 

Systemlösningarna A – D dimensioneras till att producera 83 500 kWh per år. 
Dessa systemlösningar av solcellsanläggningar har utformningen:  

A. Platt anlagda mot tak. Variabel parameter är effekt.  
B. Uppvinklade från tak och anlagda med samma riktning som taket. 

Variabla parametrar är effekt och vinkel: 
1. Optimal vinkel för produktion per modul används.  
2. Optimal  vinkel med avseende på självförsörjning. 

C. Uppvinklade från tak och anlagda med fritt vald azimut. Variabla 
parametrar är effekt, vinkel och azimutvinkel: 

1. Optimal orientering med avseende på produktion per modul.  
2. Optimal orientering med avseende på självförsörjning.  

D. En uppvinklad sträng solceller och en platt anlagd grupp. Variabla 
parametrar är vinkel för sträng och effekt för platt anlagd grupp: 

1. Optimal vinkel med avseende på produktion per modul på den 
sträng som är vinklad upp.  
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2. Optimal vinkel på den sträng som är vinklad upp med avseende 
på självförsörjning under vintermånaderna december – februari.  

 
De systemlösningar som kräver minst effekt för att erhålla sökt resultat och 
dessutom uppfylla villkoret att årsproduktionen är 83 500 kWh antas vara de 
mest optimala.  

6.2 Självförsörjningsgrad 

Den definition av självförsörjningsgrad som IEA använder i tidigare nämna 
rapport används. 

6.3 Ekonomiskt bedömningsunderlag 

Det ekonomiska underlaget till simuleringarna rör kostnader, intäkter, prognos 
på inflation och elprisutveckling samt kalkylränta.  
 
I simuleringarna används olika system- och installationspris på de olika 
systemlösningarna. Beräkningsunderlaget för detta bygger på 
offertförfrågningar på de olika systemlösningarna skickade via mail till företag 
som säljer och installerar solceller.  
 
I Installationsguide: Nätanslutna Solcellsanläggningar (Energimyndigheten, 
u.d.) och i Informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande solcellsanläggningar 
(Elsäkerhetsverket, 2015) ges information om regler och standarder som behöver 
uppfyllas i en solcellsinstallation. Kraven ställs i enlighet med dem i 
offertförfrågan.  
 
På solcellsforskaren Bengt Stridhs hemsida återfinns företag som säljer och 
installerar solceller och offertförfrågan skickas till ca hundra av dessa (Stridh, 
2015b). Svarstiden på förfrågningarna är två veckor. Efter svarstidens slut 
kontrolleras underlaget så att det stämmer med det som är efterfrågat.  
 
Medianvärdet på system- och installationsprisen på inkomna offerter beräknas. 
Det anbud som närmast uppfyller detta medianvärde används i kalkylen. 
 
Priser på elcertifikat (19,7 öre/kWh), ursprungsgarantier 5 öre/kWh) och graden 
av investeringsstöd bygger på redovisad information i kapitlen 3.1.3-3.1.5. Den 
genomsnittliga inflationen åren 2005-2014 på ca 1 % används (SCB, 2016). 
Enligt osäker prognos redovisad i kapitel 3.3 kan elpriset öka med 3 % till 2050. 
En försiktig prognos 2 % på elprisutvecklingen antas.  
 
En känslighetsanalys med parametrarna elcertifikat, ursprungsgarantier, 
investeringsstöd samt system- och installationspris utförs.  
 
De ekonomiska kalkylverktygen som finns i Beräkningsverktyget är Pay-back, 
Diskonterad pay-back, Net present value (NPV), Internräntemetoden (IRR) och 
Levelized cost of electricity (LCOE). 
  
Många av de investeringar som görs på LSR styrs av politiska och legala beslut 
och inte rent ekonomiska. Pay-backmetoden kan vara en lämplig metod för en 
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verksamhet som LSR då den mer är att betrakta som en regel för beslut än som 
en kalkylmetod för lönsamhet (Persson & Nilsson, 2001).  
 
Pay-back tar ingen hänsyn till ränta. Därför är det bra att ha tillgång till en annan 
kalkylmetod för att kunna besluta vilken investering som är mest lönsam. 
Diskonterad pay-back, IRR och NPV är olika sätt att åskådliggöra lönsamheten 
med hänsyn till kalkylränta och ekonomisk livslängd. Kalkylränta är det 
genomsnittliga förräntningskravet på kapitalet. Kalkylräntan är antagen till 2,9 
%, samma procentsats som utdelningen av insatt kapital i industridelen av LSR 
gav. IRR används som metod då den är lätt att jämföra mot den ränta som LSR 
har på insatt kapital, kalkylräntan. LCOE visar det genomsnittliga priset för el. 
Det används som metod eftersom det lätt går jämföra priset för LCOE med det 
pris de har på el idag. En närmre beskrivning av kalkylverktygen ger i de följande 
kapitlen (Ljung & Högberg, 1996; Persson & Nilsson, 2001; Huld , et al., 2014).  

6.3.1 Pay-backmetoden 

Definitionen av återbetalningstid är tid innan sammanlagda inbetalningar och 
utbetalningar är lika stora som grundinvesteringen. Tiden jämförs med en i 
förväg bestämd maximal återbetalningstid. Regeln är att om återbetalningstiden 
är lägre än den denna tid kan investeringen godkännas. Om flera alternativ till 
investering finns är den med kortast tid mest lönsam (Persson & Nilsson, 2001). 
Återbetalningstiden ska inte vara längre än den ekonomiska livslängden. Flera 
solcellsleverantörer lämnar garantier på solceller i 25 år. I denna rapport är den 
antagna livslängden 30 år, en rimlig längd enligt Stridh (2011).  
 
Återbetalningstiden, T med konstanta inbetalningsöverskott varje år beskrivs av 
ekvationen: 
 

−� + � ��

�

���
= 0 

 
där: 
 
n är förväntad livslängd [år] 
G är investeringskostnaden [kr] 
ak är inbetalningsöverskott per år [kr/år] 
k visar vilket år det avser (Persson & Nilsson, 2001). 

6.3.2 Levelized cost of electricity (LCOE) 

LCOE är den genomsnittliga elkostnaden för ett visst energislag. I denna kostnad 
ingår nyinvestering, drift och underhåll, bränslekostnader och kapitalkostnad. 
Den används av beslutsfattare som ett sätt att värdera el för de verkliga kostnader 
som det energislag elen kommer från ger upphov till. Den kan också användas 
för att i en investeringskalkyl utvärdera lönsamheten. Om LCOE är lägre än den 
genomsnittliga kostnaden för el under den antagna livslängden är den lönsam. 
Ekvationen för LCOE är: 
 



 
 

26 
 

LCOE =
kostnader under ekonomisk livslängd

elproduktion under ekonomisk livlängd
=

∑
�� + ��

(1 + �)�
�
���

∑
��

(1 + �)�
�
���

 

 
där:  
 
In är investeringskostnaden år n [kr]  
On är kostnaden för drift och underhåll år n [kr] 
Pn är elproduktionen år n [Wh] 
r är kalkylräntan [%] 
k visar vilket år det avser. 
 
En rimlig kostnad för drift och underhåll är 1,5 % av investeringskostnaden 
inklusive kostnaden för byte av växelriktare (Huld , et al., 2014).  

6.3.3 Internräntemetoden (IRR) 

IRR är ett mått på en investerings avkastning. Vid flera alternativ är den 
investering som har högst IRR oftast mest lönsam. En investering är lönsam vid 
IRR högre än kalkylräntan.  
 
IRR definieras som den ränta vid vilken en investerings nettonuvärde (NNV) blir 
0. Nuvärdet innebär att alla framtida betalningar räknas bakåt till den tidpunkt 
när grundinvesteringen görs. Detta görs med en given räntesats. 
Nettonuvärde är differensen mellan summerade nuvärden och 
investeringskostnaden (Persson & Nilsson, 2001).  
 
Ekvationen för IRR är: 
 

NNV = −� + �
��

(1 + ��)�

�

���
= 0 

 
där: 
 
ii är internräntan [%] 
n är förväntad livslängd [år] 
G är investeringskostnaden [kr] 
ak är inbetalningsöverskott per år [kr/år] 
k visar vilket år det avser (Ljung & Högberg, 1996). 

6.4 Miljöberäkningar 

Med livscykelsiffror bestäms det miljöavtryck som uppstår av att gå från att 
använda vindkraftsel till att använda solel. Livscykelsiffror framtagna av NREL 
(2016) för sol- och vindkraft används. Även effekten av att gå från att använda 
ursprungsmärkt el till att producera ospecificerad el undersöks. Värden för 
miljöpåverkan från residualen hämtas från år 2014. 

6.5 Skuggning 

Med stöd av studien av Kanters och Davidsson (2014) beräknas erforderligt 
avstånd mellan grupper av solcellsmoduler så att bortfall av elproduktion inte 
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uppgå till mer än 5 %. Felet i produktionsberäkningarna från 
Beräkningsverktyget, givet ett visst avstånd mellan grupperna av solceller, 
beräknas.  

6.6 Beräkningsverktyget 

Den generella modellstrukturen för simuleringar i Beräkningsverktyget är 
utformat i Excel. Beräkningsrutinerna i modellstrukturen kan delas in i ett antal 
olika steg med olika indata. I varje beräkningssteg används parametervärden som 
antingen måste definieras av användaren av modellen, eller som är 
fördefinierade men kan ändras vid behov. Det första steget utgörs av beräkningar 
av instrålning mot ett godtyckligt orienterat och lutande plan utifrån indata över 
instrålning mot horisontalplanet. Beräkningsverktygets instrålningsdata är 
hämtade för år 2014 från STRÅNG för longitud 12°83’ och latitud 55°87’. Den 
modell beräkningarna bygger på är de trigonometriska formler som är 
sammanställda i Appendix A. I det andra steget, modelleras elproduktionen i 
solcellssystemet och i det tredje steget beräknas matchningen mot 
elanvändningen; hur stor del av produktionen som används direkt samt hur stor 
nettolasten och nettoproduktionen är. I det fjärde steget beräknas ekonomin hos 
systemet utifrån investeringskostnader samt användningen av systemet. 
 
Beräkningsverktyget modifieras för att kunna simulera systemlösningarna 
eftersom det i sin ursprungliga form endast är avsett för beräkningar kopplade 
till det tak användaren har information om. Anpassningen innebär att frikoppla 
Beräkningsverktyget från en specifik takyta till att istället utföra generella 
beräkningar mot ett godtyckligt orienterat och lutande plan utifrån indata över 
instrålning mot horisontalplanet.  
 
I Beräkningsverktygets ursprungliga form beräknas självförsörjningsgraden 
med produktionen som utgångspunkt. Beräkning enligt definition av IEA 
implementeras i Beräkningsverktyget. 
 
Ett nyckeltal, qförs som används till systemlösning D2 implementeras i 
Beräkningsverktyget. Detta tal visar relationen mellan självförsörjningen under 
vintermånaderna december – februari och sommarmånaderna juni – augusti. 
Nyckeltalet beror av parametrarna vinkel, azimut och installerad effekt. Detta tal 
används endast för optimering och syftet med nyckeltalet är att visa vilka 
parametervärden som är de optimala för självförsörjning när man lägger till en 
uppvinklad grupp till en platt anlagd som i systemlösning D. 
 
Nyckeltalet qförs ges av ekvationen: 
 

���� =
����,�

����,�
=

����,����,�

����,���,�

����,����,�

����,���,�

 

 
där: 
 
sanv,V är självförsörjningsgraden av el under dec-feb  
sanv,S är självförsörjningsgraden av el under jun-aug 
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Eanv,egen,V är självkonsumtion under dec-feb [Wh] 
Eanv,totV är totalt använd energi under dec-feb [Wh] 
Eanv,egen,S är självkonsumtion under jun-aug [Wh] 
Eanv.tot,S är totalt använd energi under jun-aug [Wh]. 
 
Ett VBA-script läggs till Beräkningsverktyget vilket anpassar det för effektiv 
hantering av många beräkningar. VBA står för Visual Basic for Applications och 
är det programmeringsspråk som används i Microsoft  Office (Microsoft, 2016). 
Detta tillägg används för att med en enda knapptryckning utföra många 
upprepade beräkningar där programmet för varje simulering matar in en 
uppsättning parametervärden och indata med ett utfall som sedan kan analyseras.  
 
Antagen verkningsgrad för solcellerna hämtas från produktblad och övriga 
förluster på grund av växelriktare (2 %), snö, smuts och temperaturpåverkan 
(3 %) är fördefinierade av Beräkningsverktyget till totalt 5 % (Jonsson, 2015).  
 
Kontroll av energiberäkningarna görs med Photovoltaic Geographical 
Information System (PVGis). Det är en webb-baserad app initerad av Joint 
Reseach Center från EU-kommissionens interna vetenskapliga tjänster. PVGis 
hämtar instrålningsdata från totalt 12 år (2006-2011) (EU: Joint Reserch Center, 
2012a). I PVGis beräknas förluster som uppstår på grund av temperatur och 
ökande reflexioner i glas som beror av infallsvinkeln. Förluster från 
växelriktaren och kablar måste anges av användaren (EU: Joint Reserch Center, 
2012b). Dessa anges till 2 % i enlighet med de angivna i Beräkningsverktyget. 
Årsproduktionsberäkningar utifrån given effekt som avviker mer än 3 % antas 
vara signifikant avvikande.  
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7 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultaten av optimering, jämförelse av beräkningar, 
skuggningseffekter, förluster av överskott. 

7.1 Optimering 

De i metod antagna utformningarna av solcellsanläggningar, systemlösning 
A – D studeras med hjälp av Beräkningsverktyget. Genom att variera parametrar 
i olika scenarier kan det modellerade systemet studeras under olika betingelser 
och en optimal lösning kan identifieras bland de studerade fallen. Att finna den 
optimala lösningen på detta sätt kallas för optimering. Två huvudsakliga 
parametrar som varieras påverkar systemets produktion. Den ena är 
orienteringen dvs. solcellernas vinkel och azimutvinkel, som avgör produktionen 
per solcellsmodul, den andra är systemets storlek, som avgör matchningen mot 
sökt produktionsnivå, 83 500 kWh.  
 
Vid beräkningarna har effekt och vinklar avrundats till jämna heltal. Detta har 
medfört att årsproduktion varierar lite mellan systemlösningarna men denna 
skillnad är ändå marginell och utan betydelse för frågeställningarna.  

7.1.1 Optimerad produktion per modul 

I detta kapitel redovisas de systemlösningar som ger så stor produktion per 
modul som möjligt. I optimeringen söks de parametervärden som kräver minst 
installerad toppeffekt för sökt produktionsnivå, 83 500 kWh.  
 
Systemlösning A anläggs platt mot tak och den enda parametern som kan ändras 
är effekt. 85 kW ger sökt produktionsnivå som Figur 17. 
 

 

Figur 17: Årsproduktionen för olika installerad toppeffekt på solcellsanläggning 

I systemlösning B1, är parametrarna solcellernas vinkel och effekt. Figur 18 
visar ett optimum vid vinkel 31°. 80 kW installerade toppeffekt ger 83 500 kWh 
för denna vinkel. 
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Figur 18: Årsproduktionen för olika vinklar för en anläggning på 80 kW 

I systemlösning C1, med parametrarna vinkel, azimutvinkel och effekt, ökar 
produktionen per modul ytterligare. Den orientering som kräver minst installerad 
toppeffekt, 75 kW, för sökt produktionsnivå är 36° (för vinkel) och -29° (för 
azimutvinkel). 
 
I systemlösning D1 anläggs solcellerna i två olika grupper. I den uppvinklade 
strängen är den variabla parametern vinkel och i den platt anlagda gruppen är 
den variabla parametern effekt. Längden längs taknock är 91 m. Med antagandet 
att höjden på modulerna är 1 m och verkningsgraden är 15,6 % kan 14 kW 
installeras på denna sträng. Den optimala vinkeln för denna sträng för produktion 
per modul är 31°. Den installerade effekten på den platt anlagda gruppen behöver 
vara 70 kW. 

7.1.2 Systemlösningar med optimerad självförsörjningsgrad 

I systemlösningarna B2 och C2 söks den orientering som ger högst 
självförsörjningsgrad givet att produktionen är 83 500 kWh. Hur 
självförsörjningsgraden beror av effekt och vinkel för systemlösning B2 ses i 
Figur 19.  

 

Figur 19: Självförsörjningsgrad för olika vinkel och effekt för samma 
årsproduktion 
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Optimering av både B2 och C2 ger samma orientering och effekt som 
systemlösning A. På grund av detta anges inte B2 och C2 i resterande del av 
rapporten utan endast systemlösning A. 

7.1.3 Systemlösning med optimerad självförsörjningsgrad under vintern 

I systemlösning D2 anläggs, i likhet med systemlösning D1, solcellerna i två 
olika grupper. I den uppvinklade strängen är parametern vinkel och i den platt 
anlagda gruppen effekt. Den uppvinklade strängen optimeras för 
självförsörjning på vintern.  

 

Figur 20: Elproduktion under ett år för två olika anläggningar 

 
En sträng vinklad 90° är den som ger mest ökning av självförsörjningen under 
vintermånaderna. Den installerade effekten på den platt anlagda gruppen 
behöver vara 74 kW. Som Figur 20 visar är produktion marginellt större för 
systemlösning D2 under januari och februari och något lägre under sommaren 
jämfört med systemlösning A.  
 
Självförsörjningsgraden är i princip samma för alla systemlösningar men högst 
för systemlösning med hög effekt och liten vinkel, se Tabell 4.  

Tabell 4: Självförsörjningsgraden för olika systemlösningar vid optimering 

Systemlösningar A B1 C1 D1 D2 

Självförsörjningsgrad [%] 10,87 10,81 10,80 10,86 10,81 
 
Innebörden i detta är att det endast går höja självförsörjningsgraden marginellt, 
några tiondelar av en procent, genom att ändra på orienteringen (med effekt 
anpassad så att produktionsnivån bibehålls). 

7.2 Självkonsumtion  

Självkonsumtionsgraden är nära 100 % i alla systemlösningar. Resultatet är 
sammanställt i Tabell 5. Värt att notera är att systemlösning D2 med en sträng 
vinklad 90° är den som ger högst självkonsumtionsgrad. 
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Tabell 5: Självkonsumtionsgraden för olika systemlösningar vid optimering 

Systemlösning A B1 C1 D1 D2 

Självkonsumtionsgrad [%] 98,54 98,11 98,13 98,51 98,67 
 
Det överskott som ändå finns, mindre än två procent av årsproduktionen, matas 
in i nätet via transformatorn. Det högsta överskott under en timme var 64 kWh. 
Det betyder att medeleffekten denna timme efter intern användning var 64 kW. 
Förutsatt att transformatorförlusterna inte ingår i intern last kommer ingen effekt 
matas in i högspänningsnätet, detta eftersom tomgångsförlusterna i 
transformatorn är ca 80 kW. 

7.3 Jämförelse av beräknad årsproduktion 

Årsproduktionsberäkningar från Beräkningsverktyget jämförs med beräkningar 
utförda i PVGis. PVGis kan inte beräkna flera system med olika orientering 
samtidigt. Därför jämförs inte utfallen i systemlösning D1 och D2 från 
Beräkningsverktyget. Resultaten presenteras i Tabell 6. I systemlösning A och 
C1 är skillnaden liten men i systemlösning B1 är den signifikant högre, över 5 %. 
Noteras bör att PVGis anger 9,8 % – 9,9 % förluster av temperatur och  
reflexioner i glas förutom av användaren angivna förluster från kablar och 
växelriktare, en signifikant högre förlust än den som är antagen i 
Beräkningsverktyget.  

Tabell 6: Jämförelse av årsproduktionsberäkningar med två olika program 

Systemlösning A B1 C1 

Grupp 1    

Vinkel [°] 4,0 31,0 36,0 

Azimut [°] 24,0 24,0 -29,0 

Effekt  [kW] 85,0 80,0 75,0 
Årsproduktion  
Beräkningsverktyget [kWh] 83 735 84 159 84 932 

PVGis [kWh] 82 400 88 800 83 300 

7.4 Skuggningseffekter 

Resultatet av beräkningar av arean solcellanläggningarna upptar av taket och 
skuggningseffekterna sammanfattas i Tabell 7. Systemlösning D1 och D2 ger i 
likhet med A ingen intern skuggning och tas därför inte med. 

Systemlösning B1 kräver den största takytan, 1071 m2. Tillgänglig takyta på 
södra sidan är 963 m2, så i detta fall behövs en liten del av norra sidans takyta. 
Norra sidans tak lutar -4°. Men då skuggor som uppstår på grund av denna 
lutning mest påverkar solinstrålningen tidiga morgon- och kvällstimmar är även 
denna plats värd att använda. Radavståndet 1,5 m behövs för systemlösningarna 
B1 och C1 för att minimera förlusterna till 5 %. Med ett avstånd på 2,5 m, som 
det också finns plats för, reduceras förlusterna till ca 3 %. 
  



 
 

33 
 

Tabell 7: Beräkning av area som solcellsmodulerna upptar 

Systemlösning A  B1  C1  
APV [m2] 545 512 480 
n·b·h [m2] - 91 91 
β [°] 0 31 36 
d [m] - 1.5 2,5 1.5 2,5 
Atak [m2]  545 1071 1492 972 1361 
Skuggningseffekt [%] 0 % Ca 5 Ca 3 Ca 5 Ca 3 

7.5 Indata till ekonomiskt bedömningsunderlag 

All samlad indata till simuleringarna, förutom pris på solcellsanläggningen, är 
sammanställd i Tabell 8. 
 
LSR tillhör den kategori elproducenter som har en anläggning större än 68 kW 
men mindre än 255 kW. Det innebär att de är undantagna energiskatt för den 
eget producerade elen. Det innebär även att de inte kan få skattereduktion som 
mikroproducent.  
 
LSR kan som företag ansöka om investeringsstöd men är inte berättigade ROT-
avdrag som ges till privatpersoner. 
 
LSR är berättigade nätersättning. Eftersom solelproduktionen aldrig överskrider 
intern last och tomgångsförluster i transformatorn kommer ingen el in till 
överliggande nät och kan därmed inte få någon ersättning från elhandeln för sin 
produktion.  
 
LSR är berättigade elcertifikat och ursprungsgarantier. Om de certifierar sig för 
detta ger det upphov till kostnader och intäkter. Kostnaderna består av 
bruttomätare och kostnaden för bruttomätning. Intäkten består av elcertifikatens 
och ursprungsgarantiernas värde. 
 
Fyra svar på offerterförfrågan kom in varav tre var ofullständiga. Den 
fullständiga ligger till grund för de indata som används. Det inbegriper system- 
och installationspris, effekt på solcellsanläggningarna och verkningsgrad. 
Bygglovskostnad är inte inkluderad i system- och installationspris men är med 
som kostnad i indata i simuleringarna. 
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Tabell 8: Indata till Beräkningsverktyg 

Indata Värde eller ja/nej Källa 
Energianvändning Hämtade från 2014 Landskrona Energi 

Solinstrålningsdata 
Lokalisering 

12,83° N; 55,87° Ö 
Månadsmedelvärde 

1999-2014 STRÅNG 
Drift och underhåll  

inkl. byte växelriktare 
1,5 % per år av 

investeringskostnaden 
(Huld , et al., 2014) 

Livslängd solceller 30 år (Stridh, 2011) 
Solceller Paladium 305 W PPAM 

Verkningsgrad 
solceller  

15,6 % 
Datablad (PPAM 

Solkraft, u.d.) 
Verkningsgrads- 

försämring 
0,65 % per år (Jonsson, 2015) 

Växelriktare Sunny Tripower 25000TL 
SMA Solar 
technology 

Verkningsgrad 
växelriktare 

98,2 % 
SMA Solar 
technology 

Förluster pga. snö, 
smuts, växelriktare och 

temperaturpåverkan 
5 % (Jonsson, 2015) 

Bruttoelmätare 2320 kr 
(Egen El; Ehrenberg, 

J., 2014) 
Elcertifikatmätningens 
kostnad över ett år av 
elcertifikatens värde 

10 %  av värde  
 

(Egen El; Ehrenberg, 
J., 2014) 

Elpris 63,6 öre/kWh (Lindström, 2016) 
Nätavgift 3,7 öre/kWh Landskrona Energi 

Bygglovskostnader Ja, 3285 kr 
(Landskrona Stad, 

2016) 

Elcertifikat Ja, 19,7 öre/kWh 
 (Energimyndigheten , 

2015c) 
Egenanvänd el 

undantagen energiskatt 
Ja (Skatteverket, u.d.) 

Skattereduktion 
mikroproduktion 

Nej 
 (Energimyndigheten, 

2016a) 

Ursprungsgarantier Ja, 5 öre/kWh 
 (Energimyndigheten, 

2015d) 

Investeringsstöd Ja 
(Energimyndigheten, 

2016b) 
ROT-avdrag Nej (Skatteverket, u.d) 

Nätersättning Ja, för inmatad el till nät 
(Energimyndigheten, 

2016b) 
Kalkylränta 2,9 % (Lindström, 2016) 

Inflation 1 % 
Genomsnitt 2005-
2014 (SCB, 2016) 

Elprisutveckling 2 % 
(Svensk Energi, 

2016a) 
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7.6 Resultat i grundscenario  

Resultatet av simuleringar bygger på indata från ekonomiskt 
bedömningsunderlag, angiven effekt i offerter och med den orientering som 
optimerats fram i de olika systemlösningarna.  

Tabell 9: Grundscenariot med elcertifikat och ursprungsgarantier men utan 
investeringsstöd 

Systemlösningar A B1 C1 D1 D2 

Installerad toppeffekt [kW] 85,40 81,13 75,34 85,10 89,98 

Systempris [tkr] 669,6 727,0 638,1 676,4 742,3 

Installationspris [tkr] 286,9 311,5 273,4 289,9 318,1 
Kostnad per installerad toppeffekt 
[kr/kW] 11 193 12 800 12 098 11 355 11 785 

Årsproduktion [kWh] 84 189 85 348 85 317 84 820 85 186 

Överskottsel [kWh] 1 251 1 697 1 874 1 328 1 237 

Självförsörjningsgrad [%] 10,92 11,01 10,99 10,99 11,05 

Självkonsumtionsgrad [%] 98,51 98,01 97,80 98,43 98,55 

IRR [%] 5,78 4,91 6,43 5,74 4,72 

Återbetalningstid [år] 11 12 11 11 12 

LCOE [öre/kWh] 65,9 70,5 62,0 66,1 72,2 
 
Ett grundscenario av ekonomiska förhållanden är sammanställda i Tabell 9. I 
detta grundscenario ingår elcertifikat och ursprungsgarantier men inte 
investeringsstöd. Enligt kalkylen är alla systemlösningar lönsamma. IRR är ca 
dubbelt så stor som kalkylräntan. Återbetalningstiden är under hälften av den 
förväntade livstiden på 30 år. Systemlösning C1 är billigast både i system- och 
installationspris. Den är mest lönsam både vad gäller återbetalningstid och IRR. 
LCOE är 61,8 öre/kWh vilket ligger under det pris LSR har på köpt el idag.  

7.7 Känslighetsanalys av ekonomiskt resultat 

Eftersom de styrmedel och de system- och installationspriser som används i 
beräkningarna är osäkra kan de verkliga resultaten avvika från de simulerade. I 
vilken grad utfallen ändras analyseras i detta kapitel. 
 
Som Tabell 10 visar ökar lönsamheten signifikant då investeringsstödet används 

Tabell 10: Ekonomiska resultat med investeringsstöd och elcertifikat och 
ursprungsgarantier 

Systemlösningar A B1 C1 D1 D2 

IRR [%] 9,74 8,66 10,57 9,69 8,42 

Återbetalningstid [år] 11 12 11 11 12 

LCOE [öre/kWh] 50,7 54,2 47,6 50,8 55,5 
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Som Tabell 11 visar är återbetalningstiden starkt beroende av intäkterna från 
elcertifikat och ursprungsgarantier.  

 Tabell 11: Ekonomiska resultat med investeringsstöd och utan elcertifikat och 
ursprungsgarantier  

Systemlösningar A B1 C1 D1 D2 

IRR [%] 6,69 5,82 7,35 6,65 5,92 

Enkel återbetalningstid [år] 15 16 14 15 16 

LCOE [öre/kWh] 50,5 54,1 47,5 50,7 55,4 
 
Värt att notera i Tabell 12 är att investeringen även är lönsam utan några 
styrmedel alls. Alla systemlösningar utom D2 har högre IRR än kalkylräntan 
som är satt till 2,9 %. 

Tabell 12: Ekonomiska resultat utan styrmedel  

Systemlösningar A B1 C1 D1 D2 

IRR [%] 3,63 2,91 4,18 3,60 2,75 

Enkel återbetalningstid [år] 15 16 14 15 16 

LCOE [öre/kWh] 65,7 70,4 61,8 65,9 72,0 
 
Som Tabell 13 visar har även system- och installationspris stor inverkan på 
lönsamheten. Gemensamt för samtliga fallen är att den inbördes ordningen av 
lönsamhet mellan systemlösningarna är bibehållen. Systemlösning C1 har som 
tidigare störst inköpsvärde med högst IRR, lägst återbetalningstid och LCOE.  

Tabell 13: Ekonomiska resultat för grundscenario med variationer i 
investeringspris  

Systemlösningar A B1 C1 D1 D2 
Systempris + 40 % 
IRR [%]  3,00 2,21 3,58 2,96 2,04 

Återbetalningstid [år] 15 15 14 14 16 

LCOE [öre/kWh] 84,2 90,2 79,2 84,5 92,2 

      
Systempris - 40 % 
IRR [%]  10,70 9,02 10,85 10,01 8,80 

Återbetalningstid [år] 8 9 8 8 9 

LCOE [öre/kWh] 47,5 50,9 44,7 47,7 52, 

      
Installationspris + 40 % 
IRR [%] 4,47 3,64 5,08 4,43 3,46 

Återbetalningstid [år] 13 13 12 13 14 

LCOE [öre/kWh] 73,7 78,9 69,4 73,9 80,1 

      
Installationspris - 40 % 
IRR [%] 7,35 6,43 8,04 7,31 6,22 

Återbetalningstid [år] 10 11 9 10 11 

LCOE [öre/kWh] 58,0 62,1 54,6 58,2 63,5 
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Det är endast om systempriset ökar med 40 % som IRR är nära den antagna 
kalkylräntan. I alla de andra scenarierna uppvisar flera systemlösningar god 
marginal till kalkylräntan, återbetalningstid som är långt mindre än ekonomisk 
livslängd och pris på el som konkurrerar med elavtal.  

7.8 Miljönyttan 

Som redovisats i kapitlet 5.3 är beräkning av miljöavtryck beroende av vilket 
perspektiv som används. I samma kapitel redovisas livscykelsiffrorna för olika 
energislag och för residualen.  
 
Solel av kristallin kisel belastar miljön med 45 CO2-ekv per kWh. Ur ett snävt 
perspektiv leder egen produktion av solel till ökning av växthusgaserna. LSR har 
kontrakterat ursprungsmärkt el från vindkraft som bara belastar miljön med 
11 CO2-ekv per kWh. 
 
Ur ett helhetsperspektiv minskar växthusgaserna. Eftersom LSR inte behöver 
köpa 83 500 kWh vindkraftsel blir denna tillgänglig för andra elkonsumenter. 
Den totala tillgängliga produktionsmixen av el på marknaden får netto en 
sänkning av CO2-ekv eftersom tillskottet av solel har lägre livscykelsiffror än 
produktionsmixen.  
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8 Diskussion 
Huruvida frågeställningarna i inledningen av rapporten besvarats, om resultaten 
är tillförlitliga samt den potentiella nyttan med studien diskuteras i detta kapitel. 
 
Med hjälp av Beräkningsverktyget har det varit möjligt att göra en studie av 
kostnadseffektiviteten, miljönyttan, självförsörjningsgraden och 
självkonsumtionsgraden för olika systemlösningar av solcellsanläggningar. Det 
har även undersökts om en uppvinklad sträng ger några fördelar för 
självförsörjningen. Därmed är syftet med arbetet uppnått.  
 
Systemlösning A ger som väntat, lägst system- och installationspris per kW. Det 
beror antagligen på att det finns skalfördelar med en större anläggning och 
anläggningssättet är dessutom enklast. Nackdelen med detta anläggningssätt är 
att solinstrålningen mot ett i princip platt tak, inte är optimal för produktion.  
 
Både systemlösning B1 och C1 motiveras av att de kräver mindre installerad 
toppeffekt än platt anlagda solceller för samma elproduktion. C1 visar sig, 
antagligen på grund av sin optimala orientering, ge störst inköpsvärde. LCOE är 
lägre än det fasta elpris LSR har idag och IRR är dubbelt så hög som deras 
kalkylränta. LSR har angett att de inte använder sig av kalkylränta vid 
investeringsberäkningar, utan ser endast på återbetalningstiden. Här uppvisar 
också C1 bäst värden. Med tanke på de långsiktiga ägarförhållandena av 
fastigheten och att LSR bedriver ett lagstadgat kommunalt uppdrag ses inte en 
återbetalningstid på 13 år som en lång tid.  
 
Effektbehovet minskar marginellt i systemlösning D1, jämfört med A, och den 
sträng som är uppvinklad har den fördel att den inte skuggar någon 
bakomvarande sträng. Systemlösningen uppvisar inga andra resultat som är 
fördelaktiga. 
 
De olika systemlösningarna ger i stort sett samma självförsörjningsgrad. Det 
beror sannolikt till största delen på antagandet att produktionsnivån ska vara 
samma. Självförsörjningsgraden ökar marginellt då anläggningsstorleken ökar 
och vinkeln minskar. Anledningen kan vara att en stor platt anläggning inte har 
de effekttoppar som kan uppstå då vinkeln är optimal och därmed reduceras de 
timmar det kan uppstå överskottsel.  
 
Solceller har den nackdel att de producerar minst el när den behövs som mest, 
under vintern. I systemlösning D2 ökar självförsörjningen på vintern. Den 
uppvinklade strängen tar vara på soltimmarna med låg solhöjd. D2 är även den 
systemlösning som har högst självförsörjningsgrad totalt sett. Men det blir inte 
någon större förändring av produktionsprofilen genom att vinkla upp bara en 
sträng, jämfört med produktionsprofilen som systemlösning A har. Samtidigt är 
det svårt att vinkla upp fler rader till 90° på grund av de skuggningseffekter som 
då uppstår. Ett sätt vore att sätta moduler på ännu större ytor på de stora 
industrilokalerna som finns på LSR. 
 
Beräkningsverktygets årsproduktionsberäkningar verkar rimliga. PVGIs har en 
något mer omfattande modellstruktur med fler variabler som påverkar 
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energiproduktionen. Trots sin enkla natur uppvisar Beräkningsverktygets hög 
noggrannhet i två av tre fall .  
 
Den optimala orientering som är beräknad med Beräkningsverktyget i 
systemlösning B1 och C1 skiljer sig från de i teori redovisade optimala vinklarna 
för solenergi. Maximal solinstrålning verkar enligt dessa data ofta inträffa tidigt 
på dagen. Det kan bero på att moln ofta byggs upp på eftermiddagarna i 
Landskrona. Då blir det fördelaktigt att vinkla panelerna så att de bättre tar upp 
förmiddagens molnfria soltid. Helt säkert skiljer sig instrålningsdata 
beräkningsverktygen emellan. Men eftersom elanvändningsdata är från 2014 
finns det goda skäl att använda solinstrålning från 2014.  
 
Den felkälla skuggningen utgör bör tas i beaktande, i synnerhet i layouten av 
solcellsinstallationerna men även när lönsamheten ska utvärderas. Studien av 
Davidsson & Kanters (2014) på skuggningseffekter är gjord i Lund som endast 
ligger 25 km från Landskrona. Resultatet av studien kan därför rimligtvis vara 
gällande även i Landskrona. Om LSR investerar en solcellsanläggning med 
uppvinklade moduler behöver inte skuggeffekterna bli allt för stora då det finns 
stora anläggningsytor till förfogande.   
 
Systemlösning B1, med moduler uppvinklade från tak och anlagda med samma 
riktning som taket, är den som är dyrast per installerad kW toppeffekt. Den har 
högre system- och installationspris än C1. B1 behöver inte riktas mot en annan 
azimutvinkel än taket, som systemlösning C1 behöver. C1 har dessutom högre 
vinkel än B1 vilket borde kräva större kostnad för infästning i tak. Prisskillnaden 
mellan systemlösning B1 och C1 är inte så stor. Det kan också vara så att 
azimutvinkelns inverkan på priset inte är så stor. Taket är nästan helt horisontellt 
och dessutom kan C1, som upptar mindre yta anläggas annorlunda på ett sätt 
som eventuellt gynnar priset. 
 
På olika hemsidor går det hämta priser på färdiga paket. Generella priser på 
solcellsanläggningar i enheten kr/kW finns i rapport från IEA-PVPS (2015b). 
Eftersom de fysiska förutsättningarna är så olika i de olika systemlösningarna är  
inte sådana underlag användbara i denna rapport. Därför gjordes en 
offertförfrågan. Genom att begränsa systemlösningarna till bara några få, var 
målet att svarsfrekvensen från respondenterna skulle öka. Endast några få svar 
på anbudsförfrågan kom in. En bidragande orsak till det låga intresset var, enligt 
några mailsvar, bristande tid, bristande underlag (ritningar och tillgång till att 
besiktiga taket) samt att det framgick av den mailade anbudsförfrågan att den 
skickats till nära ett hundratal.  
 
Sannolikt är en solcellsanläggning rent ekonomiskt en god investering för LSR. 
I denna specifika fallstudie är det ekonomiska resultatet säkert eftersom den 
offert det bygger på är gällande. Känslighetsanalysen visar att lönsamheten 
verkligen till stor del beror av pris, men i lika hög grad av investeringsstöd, 
ursprungsgarantier och elcertifikat. Även om någon av de ekonomiska 
faktorerna skulle ändras i framtiden och dra ner lönsamheten är vinstmarginalen 
så pass stor att risken för förlust är liten. Kunde vinstmarginalen höjas ytterligare 
skulle inköpet kunna bli ännu säkrare. Fler offerter skulle kunna visa om så 
skulle kunna vara fallet. 
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Den antagna produktionsnivån i simuleringarna leder till att största delen av 
solelen används lokalt av LSR. En bidragande faktor till det är att 
elanvändningen nästan är 10 gånger större än den antagna elproduktionen. 
Dessutom har LSR en elanvändningsprofil som står i hög korrelation med 
elproduktionen. För LSR är detta väsentligt eftersom överskottsel aldrig blir 
utmatad till nätet utan endast täcker en del av tomgångsförluster i 
transformatorn. Anledningen att förlusterna i transformatorerna är så stora kan 
bero på att de är överdimensionerade (Hylander, 2016). Med mindre märkeffekt 
på transformatorerna skull överskottselen även kunna matas in i nätet och kunna 
säljas på elhandeln samt erhålla nätersättning. Systemlösning D2 som uppvisade 
den högsta självkonsumtionsgraden visade inte högst lönsamhet. Samma 
systemlösning hade också det högsta system- och installationspris. Detta visar 
att några tiondels procent ökad självkonsumtionsgrad och därmed mindre 
förlorade intäkter inte kan uppväga det högre priset för anläggningen.  
 
Bedömning av miljönyttan av att använda egen solel kan göras på flera sätt. Att 
enbart bedöma miljöavtrycket genom att se på LCA för solel och vindkraft är 
inte rättvisande. Elkonsumenten LSR ingår i ett större sammanhang med många 
aktörer. Dessutom vill LSR inte bara konsumera utan även producera. Motivet 
för LSR att producera egen solel är fram för allt för miljön. Egen produktion av 
el signalerar dessutom till allmänheten att LSR tar ansvar för miljön. 
 
Ett sätt att bedöma miljöavtrycket är att utgå från LCA för 
produktionsspecificerad el och residualmixen. Om ursprungsgarantier säljs för 
självkonsumerad solel kommer den självkonsumerade solelen inte ingå i 
statistiken över ursprungsmärkt el. Den kommer istället hänföras residualmixen. 
Den beräknade miljöbelastningen under 2014 för residualmixen var 344,47 g 
CO2-ekv per kWh. Skillnaden mellan residualmixen och solelens miljöpåverkan 
för 83500 kWh är:  
 

83 500 · (0,34447 − 0,045) =  25 006 kg CO2-kvivalenter. 
 

Enligt detta resonemang bidrar solelen till att residualmixen blir renare. Men 
sålda ursprungsgarantier leder till att elkonsumenter tillgodogör sig miljövärdet 
från solelproduktionen oavsett vad som fysiskt levererats. För elleverantörens 
del innebär det att de kan sälja vad för slags el som helst för den solel de köpt 
ursprungsgarantier för. Det är fullt möjligt att el från kolkondenskraftverk eller 
annan fossil elproduktion kan säljas som solel. Detta resonemang leder till ett 
nollsummespel eftersom ursprungsmärkt el bara är ett sätt att redovisa elen på.  
 
Med tanke på att el har den anmärkningsvärda förmågan att förflyttas till där den 
ska användas i stunden kommer egen produktion av solel göra den kontrakterade 
vindkraftselen tillgänglig för andra. I detta arbete har inte marginalkostnaderna 
för el undersökts, men den el som är dyrast i stunden är den som konkurreras ut 
av billigare el. Det är fullt möjligt att den el som konkurreras ut när solen skiner 
på en solcellanläggning i Landskrona ibland är kolkraft eller naturgas. Sett ur det 
perspektivet kan nyttan med en kWh solel uppgå till nära ett kg reducerad CO2-
ekv vissa timmar om året!  
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Att jämföra el från olika energikällor kan vara svårt eftersom det finns andra 
aspekter som inte tagits upp i denna rapport. Solel och vindkraft är intermittenta 
energikällor. Det innebär att produktionen från dem lokalt kan vara minimal 
vissa timmar om året. Elsystemet behöver ha en viss effektreserv då vattenkraft 
inte alltid räcker till som reglerkraft. Produktion från effektreserven består till 
stor del av fossil energi i Sverige (2014) och är alltså nödvändig som elsystemet 
ser ut idag (Svensk Energi, 2016c).  
 
Figur 21 sammanfattar väl det resultat som denna rapport har gett. 
Stapeldiagrammet visar en möjlig produktionsanläggning, systemlösning C1, 
och elanvändningen för LSR. Figur 21 är även representativ för de andra 
systemlösningarna. 

 

Figur 21: Självförsörjning och självkonsumtion 

Det är värt att notera skillnaden mellan Figur 21 och Figur 14 i kapitlet 5.2.3, 
där en anläggning med mycket större installerad toppeffekt har 9 procentenheter 
mer självförsörjningsgrad men överskottsproduktion markant är större, 10 
procentenheter mer. Det som väsentligen skiljer de olika anläggningarna åt är, 
förutom installerad toppeffekt, orienteringen och lönsamhetsgraden. Att 
orientera solcellerna till maximal produktion per modul visar sig vara lönsamt. 
Därför är det rimligt att anta att systemlösning C1 på 75 kW med modulerna 
både vinklade horisontellt och vertikalt till bästa läge är den solcellsanläggning 
som bäst fyller LSR:s behov. Med denna anläggning blir LCOE lägre än det pris 
de har på el idag och återbetalningstiden blir mindre än hälften av den 
ekonomiska livslängden. IRR visar att pengarna är väl förvaltade. 
 
Förhoppningsvis kan dessa resultat i denna rapport vara vägledande i det 
fortsatta arbetet med att planera och upphandla en solcellsanläggning. Samtidigt 
har Beräkningsverktyget fått testats i skarpt läge och visat stor tillförlitlighet och 
användbarhet.   
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Solinstrålning på ett lutande plan  
Beräkningar och figurerna i detta kapitel är hämtade från Solar Engineering of 
Thermal Processes av Duffie & Beckman (2013) om inget annat anges. 
Ekvationerna i detta Appendix förklaras ingående i denna bok och bevisen för 
dem utelämnas i detta arbete. Solinstrålning betecknas här G och olika index 
efter G visar vilken yta solinstrålning avser. Index t, av begynnelsebokstaven i 
engelska ordet tilted används många gånger och indikerar att storheten gäller för 
ett lutande plan.  

Tidsanpassning 

Solens läge vid bestämda klockslag (exempelvis mittpunkten av varje timme) 
formar under året en figur, analemma, som liknar en utdragen åtta, se Figur 22. 
Detta orsakas av att solens skenbara hastighet över himlen varierar beroende på 
att jordens hastighet inte är konstant under året och på jordaxelns lutning. 
Korrigering med avseende på tid och plats behöver göras för att solens vinkel 
gentemot zenit och solens höjd gentemot horisonten ska bli mer rättvisande i 
beräkningarna.  
 

 

Figur 22: Tidsekvationen visar hur många minuter dagarna varierar över året. 

Mätdata från STRÅNG bygger på den standardtid som finns i Sverige, UTC+1 
(SMHI, 2015). Denna tid är en anpassning efter vad tiden är 15° från 
nollmeridianen. Soltid å andra sidan är baserad på solens läge på himlen. Med 
soltid kan solens infallsvinkel bli korrekt även på en plats som i detta fall inte 
ligger på 15°från nollmeridianen. Omvandling av standardtid till soltid sker 
enligt ekvation:  
 

�� = ��� + 4(��� − ����) + �(�) 
 
där:  
 
��� är standardtiden i minuterk 
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��� är den lokala standardmeridianen (den räknas positivt västerut, alltså är den 
-15° i Sverige) 
���� är longituden för platsen som beräkningen skall genomföras för (-12,83° för 
Landskrona) 
�(�) representerar tidsekvationen, vilken beskriver hur årets dagar varierar i 
längd på grund av jordens astronomiska förhållande till solen, Figur 22. �(�) 
beräknas i minuter enligt Ekvation: 
 

�(�) = 229,2(0,000075 + 0,001868 cos � − 0,032077 sin �
− 0,014615 cos 2� − 0,04089 sin 2� 

 
där: 
 

� = (� − 1)
360

365
 

 
och n är dag nummer n från årets början.  
I beräkningar för solinstrålning överförs soltiden till motsvarande vinkel ω. 
Denna vinkel kallas timvinkeln och beräknas enligt 
 

� = 15 �
��

60
− 12� 

 
Timvinkeln behöver bara användas då solen är uppe. Detta kan även uttryckas 
som att timvinkeln ω befinner sig på intervallet ωr < ω < ωs, där är ωr 
soluppgångsvinkel och ωs är solnedgångsvinkel. Solnedgångsvinkeln är då: 
 

�� = arccos(− tan � tan �) 
 
Soluppgångsvinkeln blir: 

�� = −�� 
 
Deklination är en astronomisk koordinat som används för att ange en 
himlakropps position på himmelssfären. Solens deklination, δ är datumberoende 
eftersom jordaxeln lutar 23,45° mot ekliptikan dvs. mot skärningen mellan 
jordbanans plan och himmelssfärens plan. Deklinationen korrigeras enligt 
ekvationen: 
 

� = 23,45 sin 360 �
284 + �

365
� 

Global instrålning 

Global instrålning består av två delar: direkt strålning, dvs. det ljus som kommer 
direkt från solens hela rund och diffus strålning som kommer indirekt, dvs det 
ljus vi uppfattar som dagsljus. Direkt strålning skapar skuggor vilket diffus inte 
gör. En annan typ av diffus strålning som även bidrar till den globala är den 
strålning som reflekteras av markytor. Den globala instrålning en sammanfattas 
i ekvationen: 
 

� = �� + �� + �� 
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där:  
 
Gb är direkt strålning 
Gd är diffus strålning  
Gg, är markreflekterande strålning 

Direkt instrålning på ett lutande plan 

Direkt solinstrålning mäts av SMHI med en pyrheliometer (SMHI, 
2015). Vinkeln, θ mellan den direkta strålningen och ett lutande plan är viktig 
för beräkning av den instrålning som momentant finns mot ett lutande plan. En 
användbar ekvation för att beräkna vinkeln θ är: 
 

cos � = sin � sin � cos � − sin � cos � sin � cos � + cos � cos � cos � cos �
+ cos � sin � sin � cos � cos � + cos � sin � sin � sin � 

 
där: 
 
ω är timvinkeln  
δ är deklination  
φ är latituden för platsen  
β är det lutande planets vinkel gentemot det horisontella planet  
γ är planets azimutvinkel dvs. den vinkel planet är riktat mot relativt 
väderstrecket söder. 
 
Azimutvinkeln, γ definieras så att rakt västerut är vinkeln 90° och rakt österut är 
vinkeln -90°. Figur 23 åskådliggör vinkeln mellan det lutande planet och solens 
instrålningsvinkel. 

 

Figur 23: (a) Zenitvinkel, lutning, ytans azimutvinkel och solens azimutvinkel 
för ett lutande plan. (b) Plan vy som visar azimutvinkeln 

Om planet är horisontellt dvs. β = 0° blir solens azimutvinkel �z dvs. vinkeln 
mellan zenit och solen:  
 
cos �� = sin � sin � + cos � cos � cos �  
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Instrålningens intensitet är inte samma för den direkta, Gb och den mot ett 
lutande plan, Gbt. Skillnaden i intensitet är proportionell med cosinusfaktorn för 
vinkeln θ mellan dessa plan. Solens vinkel mot zenit, θz kan användas om planet 
är horisontellt, se Figur 24.  

 

Figur 24 Direkt instrålning mot horisontellt och lutande plan 

Kvoten mellan Gbt och Gb betecknas Rbt och är en viktig storhet som används i 
beräkning av diffus strålning.  
 

��� =
���

��
=

��� cos �

��� cos ��
=

cos �

cos ��
 

 
Faktorn Rbt gäller bara för direkta solljuset men global instrålning består även av 
en betydande mängd indirekt strålning.  

Indirekt solinstrålning 

Pyranometer heter det instrument som SMHI mäter diffusstrålning med (SMHI, 
2015). Beräkning av diffus solstrålning mot ett lutande plan, Gdt beräknas utifrån 
mätdata av diffus solstrålning mot ett horisontellt plan, Gdh. Den momentana 
solinstrålning mot en horisontell vinkel som finns utanför atmosfären används 
för att beräkna den diffusa solinstrålningen.  Den ges av ekvationen:  
 

��� = ��� �1 + 0,033 cos
360�

365
� (cos � cos � cos � + sin � sin �) 

 
Den diffusa solinstrålningen beräknas nu som: 
 

��� = ��� ��1 −
���

���
� �

1 + cos �

2
� +

��,�

��,�
∙ ��,�� 

 

Markreflekterad solinstrålning 

Solstrålar som reflekteras mot omgivningen, markreflekteringen, ger bidrag till 
den totala solinstrålningen mot en yta. Omgivningens förmåga att reflektera 
kallas albedo och anges som en konstant, ρ för olika delar av året. I detta arbete 
är albedo 0,2 under månaderna mars till oktober och övriga månader 0,5. För 
den markreflekterade solinstrålningen mot ett lutande plan Ggt behövs även 
solinstrålningen för det horisontella planet: 
 

��� = ��� cos �� 
 
Ekvationen för markreflekterad solinstrålning ges nu av: 
 

��� = (��� + ���) ∙ � ∙ �
1 − cos �

2
� 
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